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Uvod

Pomemben cilj Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega 
in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega stro-
kovnega izobraževanja z leta 2001, ki usmerjajo prenovo srednjega po-
klicnega in srednjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji, je doseči 
večjo notranjo vsebinsko povezanost in prepletenost znanja ter razvoj 
poklicnih in ključnih kompetenc, ki vodijo do celostne usposobljenosti 
za poklic, sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraže-
vanje (Izhodišča, 2001, str.10). Takšno izhodišče postavlja učitelja pred 
nove zahteve in pričakovanja v načrtovanju in izvajanju učnega proce-
sa. V ospredju ni več učno-snovno načrtovanje, česar so bili učitelji tradi-
cionalno navajeni, ampak prihajajo v ospredje učno-ciljno, problemsko 
in procesno načrtovanje učnega procesa. Poudarek je na aktivnih uč-
nih metodah, kjer imajo dijaki v različnih socialnih interakcijah možnost 
reševati aktualne poklicne in življenjske probleme. Normativno ocenje-
vanje, kjer se kriteriji ocenjevanja določijo na osnovi normalne distribu-
cije dosežkov skupine, ki ji posameznik pripada, je zamenjalo kriterijsko 
ocenjevanje, kjer so kriteriji za posamezno oceno v naprej določeni, ne 
glede na dosežek skupine, ki ga ob določanju kriterijev še ne poznamo. 

Pričujoče gradivo je nastalo iz potrebe učiteljev novih programov po-
klicnega in strokovnega izobraževanja po pedagoških znanjih, s kate-
rimi bodo lahko načrtovali in izvajali pouk tako, da bodo podprli razvoj 
kompetenc pri dijakih. Usmerili smo se predvsem na metodologijo krite-
rijskega ocenjevanja kompetenc in jo uporabili na primerih s področja 
elektrotehnike, avtoservisne dejavnosti, rudarstva ter na primerih iz splo-
šnih predmetov v izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 

Ker je ocenjevanje tesno povezano s procesom načrtovanja, saj je po-
trebno oceniti, v kakšni meri so dijaki dosegli cilje, ki smo jih predhodno 
v učni pripravi načrtovali, je v gradivu predstavljen celotni krog, in sicer 
od načrtovanja ciljev na različnih taksonomskih ravneh, preko oblikova-
nja nalog za preverjanje in ocenjevanje načrtovanih ciljev do oblikova-

nja preizkusa znanja s točkovnikom za ocene. K sodelovanju smo prite-
gnili nekaj učiteljev, ki so opisano metodologijo uporabili na konkretnih 
primerih, jih preizkusili v razredu in o svoji izkušnji zapisali komentar oz. 
refleksijo. 

Gradivo smo razdelili v dva dela. V prvem delu je predstavljena meto-
dologija načrtovanja pouka v obliki učnih tem, od ciljev do preizkusa 
znanja, ki se uporablja predvsem pri načrtovanju teoretično naravna-
nih vsebin, kar je predvsem pri splošnih predmetih in strokovni teoriji v 
strokovnih modulih izobraževalnih programov. Metodologija je podprta 
s primeri iz prakse, ki so jih prispevali učitelji Šolskega centra Velenje, in 
sicer: Maja Radšel, Biserka Ledinšek, Marija Regoršek, Barbara Šegel 
Kupljen, Silva Hudournik, Mojca Topolovec, Polonca Glojek, Jadranka 
Uranjek, Boris Klančnik, Andrej Vasle in Janez Čekon.

V drugem delu gradiva je predstavljena metodologija načrtovanja 
pouka v obliki učnih situacij, ki se uporablja predvsem pri načrtovanju 
praktično obarvanih vsebin, ko gre za problemski pouk, pri čemer pro-
blemi izhajajo iz realnih delovnih situacij poklica, za katerega izobra-
ževalni program izobražuje. Primere k temu delu gradiva so prispevali 
učitelji Šolskega centra Velenje, in sicer: Boris Klančnik, Branko Višnjar,  
Boštjan Hribar in Janez Čekon.

Pričujoče gradivo je študijsko gradivo 80-urnega modula usposabljanja 
s področja vrednotenja znanja za učitelje poklicnega in strokovnega iz-
obraževanja, ki ga izvaja Center RS za poklicno izobraževanje, lahko pa 
je samostojno usmerjevalno gradivo vsem učiteljem pri vsakodnevnem 
načrtovanju in izvajanju pouka.. 

Saša Grašič, urednica
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1 Načrtovanje učne teme, oblikovanje preizkusa, določanje minimalnih standardov in oce-
njevanje na področju strokovnoteoretičnega znanja, spretnosti in veščin

Za	konkretizacijo	pristopa	k	ocenjevanju	učne	teme	smo	izbrali	naslednji	
primer1	s	področja	strokovnoteoretičnega	znanja	iz	programa	Tehnik	me-
hatronike.

Izhodišča	za	načrtovanje	učnih	tem	so	katalogi	znanj.

Za	primer	ocenjevanja	smo	 izbrali	Katalog	znanja	vsebinskega	sklopa	
Mehatronika,	v	katerem	med	ostalimi	zasledimo	naslednje	usmerjevalne	
cilje,	ki	smo	jih	vključili	v	načrtovanje	učne	teme.

Usmerjevalni	cilji:
•	 …
•	 bere	enostavne	električne,	(pnevmatske,	hidravlične	in	druge)	

sheme,
•	 uporabi	predvidene	merilne	pripomočke	in	naprave,
•	 razloži	 in	uporabi	zakone	elektrotehnike	v	enosmernih	in	izme-

ničnih	tokokrogih,
•	 razloži	delovanje	komponent	električnega	kroga,	
•	 uporablja	merilne	instrumente	za	merjene	električnih	in	neelek-

tričnih	veličin,
•	 …

Iz	vsebinskega	sklopa	Mehatronika	smo	izbrali	modul:	ME1	-	Pozna-
vanje	 zgradbe	 in	 delovanja	 elementov	 električnega	 kroga,	 elek-
tronskih	elementov	ter	elektronskih	sklopov.	Med	zapisanimi	cilji	smo	

za	oblikovanje	učne	teme	izbrali	naslednje	informativne	in	formativ-
ne	cilje:

Informativni	cilji:
•	 …
•	 loči	posamezne	komponente	električnega	kroga,	
•	 razume	osnovne	zakone	v	elektrotehniki,
•	 izmeri	in	izračuna	napetost,	tok,	upornost,	moč,
•	 …

Formativni	cilji:
•	 uporabi	 matematična	 orodja	 za	 reševanje	 tehničnih	 proble-

mov,
•	 izračuna	veličine	v	enostavnem	električnem	krogu,
•	 …

Izbrani	usmerjevalni,	informativni	in	formativni	cilji	so	izhodišče	za	obliko-
vanje	učne	teme,	ki	smo	jo	poimenovali	»Zgradba	in	delovanje	električ-
nega	tokokroga«.

1	 Ta prispevek je potrebno brati kot primer, na katerem je konkretizirana metoda načrtovanja ocenjevanja. To pomeni, da so lahko določene naloge, opredelitve ali rešitve tudi strokovno (s stališča elektrotehniške 
stroke) vprašljive. Naloge in rešitve s področja elektrotehnike se je v tem prispevku drznil spisati (izbrati) avtor tega prispevka, ki je po stroki psiholog, ne zaradi poseganja v elektrotehniško stroko (ali fiziko), 
temveč zaradi prepričanja, da je metodo najlažje pojasniti na konkretnih primerih. Pri tem je izbrana učna tema »Električni tokokrog«, ker se na tej učni tem lahko istočasno ilustrira načrtovanje ocenjevanja tako 
za splošno izobraževalni predmet (fizika v osnovni šoli obsega to področje v zadnjih dveh razredih) kot za strokovni modul (Poznavanje zgradbe in delovanja elementov električnega kroga, elektronskih elemen-
tov ter elektronskih sklopov). Ta primer in vsi primeri nalog so namenjeni prikazu metode načrtovanja ocenjevanja in niso mišljeni kot primeri vsebinsko in strokovno najbolj ustreznih nalog . Sestava strokovno 
in vsebinsko ustreznih nalog je področje stroke, na katerega se avtor tega prispevka ne more spuščati. Glede na dejstvo, da je prispevek namenjen tudi ostalim in ne samo bralcem, ki so doma na strokovnem 
področju elektrotehnike, smo pri oblikovanju nalog poskušali izbirati najenostavnejše, strokovno nezahtevne, vendar še vedno ustrezne naloge za ilustracijo dokazovanja obvladovanja znanja na posameznih 
taksonomskih stopnjah.
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1.1 Načrtovanje učne teme
Glede	na	zapis	ciljev	v	katalogu	znanj	je	v	prvi	fazi	potrebno	pogleda-
ti,	katera	znanja,	spretnosti	in	veščine	so	zaobseženi	v	zapisanih	ciljih	in	
izbrati	tista	znanja,	ki	jih	bomo	vključili	v	načrtovano	učno	temo.	Cilj	»ra-
zume	osnovne	zakone	v	elektrotehniki«	je	preobsežen	za	izbrano	učno	
temo,	zato	je	od	vseh	zakonov	v	elektrotehniki	potrebno	izbrati	tiste	zako-
ne,	ki	jih	bomo	ocenjevali	(in	seveda	pred	tem	tudi	poučevali)	v	tej	učni	
temi.	Podobno	velja	tudi	za	ostale	izbrane	cilje	iz	kataloga.	

Učna tema: Zgradba in delovanje električnega tokokroga

Prvi	korak	pri	načrtovanju	učne	teme	je	odgovor	na	vprašanje	»Kaj	naj	bi	
se	dijaki	naučili?«	ob	obravnavi	učne	teme,	kar	zahteva	konkretizacijo	ciljev.	

Za	opredelitev	KAJ	se	bodo	dijaki	naučili	(kvantitete	znanj,	spretnosti	in	
veščin2)	lahko	izdelamo	dve	razpredelnici:	razpredelnico	A	(ki	je	dejan-
sko	prilagojena	Bloomova	 taksonomija	 za	področje	 znanja)	 in	 razpre-
delnico	B	(ki	je	dejansko	prilagojena	Marzanova	taksonomija	za	podro-
čje	spretnosti	in	veščin)

	2	 V tekstu uporabljamo termin »znanja, spretnosti in veščine«, ki je k nam prišel s projektom TEMPUS. V šolskih dokumentih in literaturi za te vrste znanj srečamo zelo različne termine, ki so prihajali od različnih 
avtorjev. Tako srečamo termin »vsebinska in procesna znanja«, »izobraževalni in funkcionalni cilji«, informativna in formativna znanja«, itn. Dejansko pa vsi termini vzpostavljajo razliko med vrstami znanj, v tem 
tekstu pa smo se odločili za termin »znanja, spretnosti in veščine«.

Znanja
Razpredelnica A

Področje
Pojmi Električna energija, električni tok, električni tokokrog, električno polje, 

Vir električne energije, porabnik električne energije, električni vod,	nazivna	napetost	(mala,	nizka,	srednja	visoka),	prevodniki	
(kovine,	uporove	žice,	oglje,	elektroliti),	izolatorji, jakost	toka,	gostota	toka,	dopustna	gostota	toka,	električna napetost, električ-
ni potencial, električno polje, električna upornost,	električna	prevodnost,	specifična	upornost	(ρ),	specifična	prevodnost	(λ),	
temperaturni	koeficient	(α),	padec	napetosti	(ΔU),	električna energija in moč,	izkoristek	stroja	(η=Wd/W),	zaporedna, vzpore-
dna vezava

Zakonitosti Smer	in	hitrost	električnega	toka,	odvisnost	gostote	toka	od	jakosti	in	prereza	vodnika	(J=I/A)	;	
razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost električne upornosti vodnika od snovi vodnika, dolžine vodnika in prereza (R=ρ/A),	
odnos	specifične	upornosti	 in	prevodnosti	 (ρ=1/λ),	vpliv	 temperature	na	električno	upornost	 ,	odvisnost	dopustne	gostote	toka	
v	vodnikih	od	vrste	materiala,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	temperature	okolice,	Ohmov zakon	(U=IxR),	Zakonitosti	paralelne	
(vzporedna)	in	serijske	(zaporedna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

Merske	enote Coulombe	(C),	Amper	(A),	Volt	(V),	Ohm	(Ω),	Siemens	(S),	Watt	(W)

Simboli Shema električnega tokokroga	in	grafični	simboli:	upor, potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	konden-
zator,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno mesto, varovalka,	odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter, 
galvanometer,	transformator,	generator,	motor,	žarnica,	akumulator,	baterija, stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev
Oznake	na	merilnih	instrumentih

Stroji	in	naprave Generator,	akumulator,	električni	števci,	wattmeter,	ampermeter	z	vrtljivim	železom,	ampermeter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltmetri

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Spretnosti in veščine (miselni procesi)

Razpredelnica B

Področje
Merjenje Jakosti električnega toka, električne 

napetosti,	električne	upornosti	/	prevo-
dnosti,	električne	energije	in	moči

Električne	moči	–	zaporedna	vezava
Jakost toka – ampermetri – zaporedna vezava
 Napetost – voltmetri – vzporedna vezava

Primerjanje Električnih vodnikov
Prevodnosti /upornosti
Prevodnosti/upornosti
Upornosti	
Električnih	virov
Strojev	in	naprav

• Glede na prevodnost / upornost
• Glede na prerez električnih vodnikov, dolžino, snov
• Glede	na	temperaturo
• Glede	na	jakost	toka	in	napetost
• Glede	na	energetske	pretvorbe
• Glede	na	nazivno	napetost
• Glede	na	izkoristek

Razvrščanje Električnih vodnikov glede na prevo-
dnost
Električnih	virov	po	pretvorbi

Strojev	in	naprav	glede	na	nazivno	na-
petost
Strojev	in	naprav	glede	na	izkoristek

Prevodniki in izolatorji

Z	elektromagnetno	indukcijo	(generator)
S	kemijskimi	procesi	(galvanski	člen,	akumulator)
Z	delovanjem	toplote	na	stik	dveh	kovin	(termoelement)
Z	delovanjem	svetlobe	na	nekatere	snovi	(fotoelement)

Po	nazivni	napetosti:	mala,	nizka,	srednja,	visoka

%

Sklepanje	z	indukcijo3 Na	 osnovi	 meritev	 upornosti	 ob	 spre-
minjanju	 snovi	 prevodnikov,	 dolžine	
in	 prereza	 sklepati	 na	 odvisnost	 med	
temi	spremenljivkami
Na	osnovi	meritev	upornosti,	 jakosti	 in	
napetosti	sklepati	o	njihovih	razmerjih.	

razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vo-
dnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	odvisnost	
dopustne	gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materiala,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	
temperature	okolice,	Ohmov	zakon,	Zakonitosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(za-
poredna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

Sklepanje	z	dedukcijo2 Na	 osnovi	 Ohmovega	 zakona	 sklepati	
na	ustrezne	napetosti,	 jakosti,	upornosti,	
na	 osnovi	 dveh	 Kirchhoffovih	 zakonov	
sklepati	na	ustrezne	zamenjave	uporno-
sti	pri	vzporednih	in	zaporednih	vezavah	

Smer	in	hitrost	električnega	toka,	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	električ-
ne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	
na	električno	upornost,	odvisnost	dopustne	gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materia-
la,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	temperature	okolice,	Ohmov	zakon,	Zakonitosti	pa-
ralelne	(vzporedna)	in	serijske	(zaporedna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

3	 Induktivno sklepanje: ustvarjanje posplošitev iz informacij in opazovanj
4	 Deduktivno sklepanje: uporaba generalizacij in principov za sklepanje (izpeljevanje logičnih posledic) v konkretnih situacijah oz. primerih
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Področje
Abstrahiranje5 Risanje	električnih	shem Grafični	simboli:	upor,	potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	

kondenzator,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	
odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	genera-
tor,	motor,	žarnica,	akumulator,	baterija,	stikalo,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.

Reševanje	problemov Reševanje	 dobro	 definiranih	 proble-
mov:	metoda	od	konca	proti	začetku6

Algoritmi6	(Ohmov	zakon,	I.	in	II.	Kirch-
hoffov	zakon)

Nadomestni	upor	pri	vzporednih	in	zaporednih	povezavah
Povečanje	merilnega	območja	ampermetra	in	voltmetra

Analiza	napak Tolerance	 pri	 merjenju	 električnega	
toka,	jakosti,	napetosti,	upornosti

%	padca	napetosti

5	 Abstrahiranje – luščenje bistvenega, ugotavljanje in pojasnjevanje, kaj je skupnega več primerom oz. elementom ali pa kaj so glavne značilnosti ali pomembne lastnosti nečesa; kako je neki abstraktni vzorec 
v eni situaciji podoben drugemu abstraktnemu vzorcu, ali pa kako se razlikuje od njega / ugotavljanje shem ali splošnih vzorcev

6	 	Metoda od konca proti začetku (pri dobro definiranih problemih poznavanje cilja omogoča, da problem rešujemo tudi od konca proti začetku)
7	 	Algoritem je pravilo, ki nas z gotovostjo privede do pravilne rešitve.

Ti	dve	razpredelnici	odgovarjata	na	vprašanje,	KAJ naj	bi	se	dijaki	naučili	
oziroma	KAJ	naj	bi	dijaki	znali,	zmogli,	obvladali	po	zaključeni	obravnavi	
učne	teme	»Zgradba	in	delovanje	električnega	tokokroga«.	Na	vpraša-
nje,	katera	znanja	naj	bi	usvojili	(pojmi,	zakonitosti,	merske	enote,	simboli,	
stroji	 in	naprave),	nam	odgovori	prva	razpredelnica	(A),	na	vprašanje,	
katere	kognitivne	spretnosti	 in	veščine	(merjenje,	primerjanje,	 razvršča-
nje,	sklepanje	z	indukcijo,	sklepanje	z	dedukcijo,	abstrahiranje,	reševanje	
problemov,	analiza	napak)	odgovori	druga	razpredelnica	(B).

Vendar	dijaki	niso	brez	predznanja	na	tem	področju.	Učni	načrt	fizike	za	
9.	razred	osnovne	šole	pokaže,	da	bi	nekatera	znanja,	spretnosti	 in	ve-
ščine	dijaki	že	morali	obvladati.	Ta	znanja	smo	v	razpredelnicah	označili	
poudarjeno.	To	so	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	predmet	preverjanja	
predznanja.	Če	vsi	dijaki	to	predznanje	obvladajo	(kar	ugotovimo	s	pre-
verjanjem	predznanja	pred	samim	začetkom	obravnave	teme	»Zgrad-
ba	 in	 delovanje	 električnega	 tokokroga«	 lahko	 nadaljujemo	 z	 usvaja-
njem	 drugih	 znanj,	 spretnosti	 in	 veščin.	 Če	 pa	 dijaki	 tega	 predznanja	
nimajo	in	glede	na	dejstvo,	da	brez	tega	predznanja	ne	morejo	nada-

ljevati	z	nadgradnjo	teh	znanj	v	tej	učni	temi,	je	potrebno	tudi	ta	znanja	
ponovno	obravnavati.	V	pričujočem	primeru	bomo	(v	skladu	z	zelo	po-
gostimi	izjavami	učiteljev	srednjih	šol)	predvidevali,	da	teh	znanj	iz	osnov-
ne	šole	dijaki	nimajo	in	jih	je	potrebno	ponovno	obravnavati.

Ti	dve	razpredelnici	(A	 in	B)	odgovorita	na	vprašanje,	KAJ	naj	bi	dijaki	
znali,	zmogli,	obvladali	(kvantiteta znanja, spretnosti in veščin),	ne	odgo-
vorita	pa	na	vprašanje,	kako dobro naj	bi	znali,	zmogli,	obvladali	(kva-
liteta znanj, spretnosti in veščin).	Zato	je	potrebno	opredeliti	še	kvaliteto	
oz.	kvalitativne	stopnje	teh	znanj,	spretnosti	in	veščin.	Kvaliteto	opredelijo	
ustrezni	kriteriji.

Vprašanje	pa	je,	katere	so	kvalitativne	stopnje	znanj,	spretnosti	in	veščin.	
Pogled	na	Bloomovo	 taksonomijo	pokaže,	da	določene	 znanja	 lahko	
obvladamo	na	stopnji	poznavanja	(prepoznavanja),	na	stopnji	razume-
vanja	in	stopnji	uporabe.	Nek	določen	pojem	ali	neko	zakonitost	lahko	
poznamo	(prepoznamo,	si	zapomnimo	definicijo),	lahko	tudi	razumemo	
ali	 tudi	uporabljamo.	Hierarhičnost	 taksonomije	(in	zdrava	pamet)	nas	
opozarja,	da	ni	mogoče	razumeti	npr.	določenega	pojma	ali	zakonito-

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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sti	brez	poznavanja	tega	pojma	ali	zakonitosti,	prav	tako	pa	ni	mogoče	
uporabljati	tega	pojma	ali	zakonitosti	brez	poznavanja	in	razumevanja	
le-teh	 (praviloma,	 ni	 pa	 nujno	 v	 vseh	 primerih).	 Bloomova	 taksonomi-
ja	nam	torej	ponuja	kvalitativno razlikovanje znanja glede na stopnjo 
usvojenosti.	Torej	je	kriterij	ki	nam	je	najbolj	pomemben	za	razlikovanje	
kvalitete	znanja stopnja usvojenosti (prilagojeno	po	Bloomu:	poznava-
nje, razumevanje, uporaba).	 Pri	 tem	 je	 treba	 opozoriti,	 da	 Bloomova	
taksonomija	obsega	šest	 stopenj:	poznavanje,	 razumevanje,	uporaba,	
analiza,	sinteza	 in	vrednotenje,	vendar	sta	že	zelo	zgodaj	Krathwohl	 in	
Payne	 leta	 1971	 opozorila	 (povzeto	 po	 Zorman,	 L.	 Sestava	 testov	 zna-
nja	 in	njihova	uporaba	v	šoli,	1974,	str.	21),	da	je	predložena	klasifikaci-
ja	vzgojno-izobraževalnih	ciljev	najbolj	uporabna	za	prve	tri	kategorije,	

to	je	za	znanje,	razumevanje	in	uporabo.	Pokazalo	se	je	namreč,	da	je	
v	mnogih	primerih	zelo	težko	ločiti	naloge	razumevanja	in	uporabe	od	
nalog	v	višjih	kategorijah.	To	pa	ne	pomeni,	da	v	primerih,	ko	je	razloče-
vanje	med	kategorijami	smiselno,	ne	bi	uporabili	tudi	kategorije	analize,	
sinteze	in	vrednotenja.

Na	osnovi	tega	lahko	razpredelnico	dopolnimo	na	naslednji	način:	sim-
bole	električnega	kroga	moramo	najprej	poznati	(kaj	predstavlja	oz.	po-
meni	 posamezni	 simbol)	 in	 na	 osnovi	 tega	 jih	 lahko	 uporabljamo.	 Za	
naštete	pojme	in	zakonitosti	za	uporabo	potrebujemo	tako	njihovo	po-
znavanje	kot	razumevanje.	Za	področje	strojev	in	naprav	velja	enako	kot	
za	simbole,	da	razumevanje	ni	nujno	potrebno	za	njihovo	uporabo.	To	je	
prikazano	v	naslednji	razpredelnici:	

Znanja:

Razpredelnica A1

 kriterij
področje poznavanje razumevanje uporaba

simboli Shema	električnega	tokokroga	in	grafični	sim-
boli:	 upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	 na-
vitje,	 navitje	 z	 železnim	 jedrom,	 kondenzator,	
kondenzator	 s	 spremenljivo	 kapacitivnostjo,	
priključno	 mesto,	 varovalka,	 odvodnik	 prena-
petosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	
transformator,	 generator,	 motor,	 žarnica,	 aku-
mulator,	baterija,	stikalo,	dvopolno	stikalo,	oze-

Shema	električnega	tokokroga	in	grafični	sim-
boli:	 upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	 na-
vitje,	 navitje	 z	 železnim	 jedrom,	 kondenzator,	
kondenzator	 s	 spremenljivo	 kapacitivnostjo,	
priključno	 mesto,	 varovalka,	 odvodnik	 prena-
petosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	
transformator,	 generator,	 motor,	 žarnica,	 aku-
mulator,	baterija,	stikalo,	dvopolno	stikalo,	oze-
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 kriterij
področje poznavanje razumevanje uporaba

pojmi električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
Vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električ-
ne	 energije,	 električni	 vod,	 nazivna	 napetost	
(mala,	nizka,	 srednja	visoka),	prevodniki	 (kovi-
ne,	uporove	žice,	oglje,	elektroliti),	 izolatorji,	 ja-
kost	toka,	gostota	toka,	dopustna	gostota	toka,	
električna	 napetost,	 električni	 potencial,	 elek-
trično	polje,	električna	upornost,	električna	pre-
vodnost,	specifična	upornost,	temperaturni	ko-
eficient,	 padec	 napetosti,	 električna	 energija	
in	moč,	izkoristek	stroja

električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
Vir	 električne	 energije,	 porab-
nik	 električne	 energije,	 električ-
ni	 vod,	 nazivna	 napetost	 (mala,	
nizka,	srednja	visoka),	prevodniki	
(kovine,	uporove	žice,	oglje,	elek-
troliti),	izolatorji,	jakost	toka,	gosto-
ta	 toka,	 dopustna	 gostota	 toka,	
električna	napetost,	električni	po-
tencial,	 električna	 upornost,	 ele-
ktrična	 prevodnost,	 specifična	
upornost,	 temperaturni	 koefici-
ent,	 padec	 napetosti,	 električna	

električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
Vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električ-
ne	 energije,	 električni	 vod,	 nazivna	 napetost	
(mala,	nizka,	 srednja	visoka),	prevodniki	 (kovi-
ne,	uporove	žice,	oglje,	elektroliti),	 izolatorji,	 ja-
kost	toka,	gostota	toka,	dopustna	gostota	toka,	
električna	 napetost,	 električni	 potencial,	 elek-
trična	 upornost,	 električna	 prevodnost,	 speci-
fična	upornost,	temperaturni	koeficient,	padec	
napetosti,	električna	energija	in	moč,	izkoristek	
stroja

zakonitosti Smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	elek-
trične	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolži-
ne	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	elek-
trično	upornost,	odvisnost	dopustne	gostote	toka	
v	vodnikih	od	vrste	materiala,	prereza	voda,	izola-
cije	voda	in	temperature	okolice,	Ohmov	zakon,	
Zakonitosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(za-
poredna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

Smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	 upornosti	 in	 prevodno-
sti,	odvisnost	električne	upornosti	
vodnika	 od	 snovi	 vodnika,	 dolži-
ne	vodnika	in	prereza,	vpliv	tem-
perature	na	električno	upornost,	
Ohmov	 zakon,	 Zakonitosti	 para-
lelne	(vzporedna)	 in	serijske	(za-
poredna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhof-
fov	zakon)*

Smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	 upornosti	 in	 prevodnosti,	 odvisnost	
električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	
dolžine	 vodnika	 in	 prereza,	 vpliv	 temperature	
na	električno	upornost,	Ohmov	zakon,	Zakoni-
tosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(zapore-
dna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

merske	enote Coulombe	(C),	Amper	(A),	Volt	 (V),	Ohm	(Ω),	
Siemens	(S),	Watt	(W)

Coulombe	(C),	Amper	 (A),	Volt	 (V),	Ohm	(Ω),	
Siemens	(S),	Watt	(W)

stroji	in	naprave Generator,	 akumulator,	 električni	 števci,	 watt-
meter,	ampermeter	z	vrtljivim	železom,	amper-
meter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltmetri*

Generator,	 akumulator,	 električ-
ni	 števci,	 wattmeter,	 amperme-
ter	z	vrtljivim	železom,	amperme-
ter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltmetri*

Generator,	 akumulator,	 električni	 števci,	 watt-
meter,	ampermeter	z	vrtljivim	železom,	amper-
meter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltmetri*

*	 Trikrat so zapisani isti pojmi, zakonitosti, merske enote, stroji in naprave zato, da poudarimo razlike med taksonomskimi stopnjami in hierarhičnost: npr. določeno zakonitost lahko dijak samo pozna (naučil 
se je definicijo na pamet), lahko ta isto zakonitost razume (kar vključuje tudi poznavanje), lahko pa jo tudi zna uporabljati (kar praviloma vključuje tako poznavanje kot razumevanje). To pomeni, da lahko pri 
sestavi nalog, čemu so med ostalim tudi namenjene te razpredelnice, oblikujemo posebej nalogo za poznavanje določene zakonitosti, posebej nalogo za razumevanje ali rabo te zakonitosti.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Kako	pa	na	področju	(kognitivnih)	spretnosti	in	veščin	opredeliti	kvalita-
tivne	stopnje	spretnosti	in	veščine	oziroma	stopnje,	ki	so	bolj	ali	manj	kva-
litetne,	kateri	kriterij	jih	razlikuje?

Meritve	se	 lahko	 razlikujejo	glede	na	pravilnost postopka merjenja	 ter	
točnosti rezultatov	merjenja	(oz.	napake	merjenja).

Primerjanje	in	razvrščanje	se	razlikuje	glede	na	uporabljene	kriterije	pri-
merjanja	(relevantnost kriterijev za primerjane veličine).

Sklepanje	(induktivno	ali	deduktivno)	se	razlikuje	glede	na	pravilnost iz-
peljanih sklepov.

Spretnosti in veščine (miselni procesi)

Razpredelnica B1

področje kriterij opis	dosežka

merjenje pravilnost	postopka
natančnost	meritve

jakosti	električnega	toka	–	ampermeter	z	zaporedno	vezavo	–	do	2%napake
električne	napetosti	–	voltmeter	–	vzporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	moči	–	wattmeter	–	zaporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	upornosti/prevodnosti	–	zaporedna	vezava	–	do	1%	napake

primerjanje ustreznost	 (pravilnost)	 kriteri-
jev	primerjanja

električnih	vodnikov
• glede	na	prevodnost	/	upornost
• glede	na	prerez,	dolžino,	snov
prevodnosti	/upornosti
• glede	na	temperaturo
• glede	na	jakost	toka	in	napetost
električnih	virov
• glede	na	energetske	pretvorbe
strojev	in	naprav
• glede	na	nazivno	napetost
• glede	na	izkoristek

Za	abstrahiranje	je	pomembna pravilnost uporabljenih	simbolov	in	nji-
hovih	povezav	v	električnem	tokokrogu.

Reševanje	problemov	se	razlikuje	glede	na ustreznost uporabljene stra-
tegije, ustreznost uporabljenih algoritmov ter pravilnost rešitve.	

Iz	naštetega	(in	tudi	temu	prilagojene	razpredelnice)	je	razvidno,	da	je	
temeljni kriterij kvalitete	 na	področju	opredeljenih	 spretnosti	 in	 veščin	
(miselnih	procesov) stopnja pravilnosti (ustreznosti) postopka in rezulta-
ta ter stopnja natančnosti.	Za	posamezne	kvalitativne	stopnje	teh	spre-
tnosti	in	veščin	pa	je	potrebno	oblikovati	ustrezne	opise	oz.	opisnike.
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področje kriterij opis	dosežka

razvrščanje pravilnost	 razvrstitve	 glede	
na	uporabljene	kriterije

električnih	vodnikov	glede	na	prevodnost
• Prevodniki	in	izolatorji
električnih	virov	po	pretvorbi
• Z	elektromagnetno	indukcijo	(generator)
• S	kemijskimi	procesi	(galvanski	člen,	akumulator)
• Z	delovanjem	toplote	na	stik	dveh	kovin	(termoelement)
• Z	delovanjem	svetlobe	na	nekatere	kovine	(fotoelement)
strojev	in	naprav	glede	na	nazivno	napetost
• mala,	nizka,	srednja,	visoka
strojev	in	naprav	glede	na	izkoristek	
• %

sklepanje	z	indukcijo 	pravilnost	izpeljanih	sklepov R=ρ	/A	(Ω)	-	odvisnost	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	prereza
U=I	x	R	(V)	-	na	osnovi	meritev	upornosti,	jakosti	in	napetosti	sklepati	o	njihovih	razmerjih.	
R	=	1	/	G	(Ω)	-	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	
R	=	Ro	(1+ΔTα)	(Ω)	-	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	
1/R	=	1/R1+1/R2+1/R3	(Ω)	-	I.	Kirchhoffov	zakon	(vzporedna	vezava)
R	=	R1+R2+R3	(Ω)	-	II.	Kirchhoffov	zakon	(zaporedna	vezava)

sklepanje	 z	 dedukci-
jo

pravilnost	izpeljanih	sklepov na	osnovi	Ohmovega	zakona	sklepati	na	ustrezne	napetosti,	 jakosti,	upornosti,	na	osnovi	obeh	
Kirchhoffovih	zakonov	sklepati	na	ustrezne	zamenjave	upornosti	pri	vzporednih	in	zaporednih	ve-
zavah
Na	osnovi	razmerja	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnosti	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vo-
dnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	odvisnosti	dopustne	
gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materialov,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	temperature	okolice	
sklepati	na	ustrezne	vrednosti	kot	npr.	spremembe	napetosti,	upornosti,	itn.	

abstrahiranje pravilnost	rabe	simbolov
pravilnost	 povezav	 v	 toko-
krogu

risanje	električnih	shem
grafični	simboli:	upor,	potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	kondenza-
tor,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	prenapetosni	odvo-
dnik,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	generator,	motor,	žarnica,	akumulator,	
baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.

reševanje	problemov pravilnost	izbranih	metod	re-
ševanja
pravilnost	 izbranih	 algorit-
mov
pravilnost	rešitve

reševanje	dobro	definiranih	problemov:	metoda	od	konca	proti	začetku
Algoritmi	(Ohmov	zakon,	I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)	npr.	nadomestni	upor	pri	vzporednih	in	zapore-
dnih	povezavah	;	povečanje	merilnega	območja	ampermetra	in	voltmetra,	itn.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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področje kriterij opis	dosežka

analiza	napak pravilnost	pri	ugotavljanju	vi-
rov	napak

tolerance	napak	pri	merjenju	električnega	toka,	jakosti,	napetosti,	upornosti	v	npr.	odstotkih	

Tako	opredeljena	znanja,	spretnosti	 in	veščine	(prikazani	v	razpredelni-
cah	A1	in	B1)	so	osnova	tako	za	načrtovanje	pouka	kot	za	načrtovanje	
ocenjevanja.	Pri	načrtovanju	 izvedbe	pouka	(didaktika)	 je	 še	posebej	
pomembna	druga	 razpredelnica,	v	kateri	 so	opredeljene	 (kognitivne)	
spretnosti	in	veščine.	Če	pouk	organiziramo	kot	samostojno	delo	dijakov	
in	njihovo	samostojno	usvajanje	določenih	znanj,	potem	mora	biti	pouk	
načrtovan	 in	 organiziran	 tako,	 da	 dijaki	 ob	 uporabi	 načrtovanih	 spre-
tnosti	in	veščin	(merjenje,	primerjanje,	razvrščanje,	induktivno,	deduktiv-
no	sklepanje,	reševanje	problemov	itn.)	samostojno	pridejo	do	obvlado-
vanja	načrtovanih	znanj	 (pojmov,	zakonitosti	 itn.).	Spretnosti	 in	veščine	
so	neločljivo	povezane	s	pridobivanjem	znanj.	Do	razumevanja	pojmov	
npr.	prevodnik/izolator	samostojno	dijaki	ne	pridejo	brez	merjenja	pre-
vodnosti/upornosti	različnih	prevodnikov	in	izolatorjev	in	z	njihovim	razvr-
ščanjem	po	kriteriju	prevodnosti/upornosti	na	dve	kategoriji	(prevodniki,	
izolatorji).	Prav	tako	do	razumevanja	Ohmovega	zakona	dijaki	ne	pride-
jo,	če	na	osnovi	merjenja	ne	ugotovijo	povezave	med	uporom,	jakostjo	
in	napetostjo,	na	osnovi	tega	(z	induktivnim	sklepanjem)	postavijo	hipo-
tezo	o	njihovih	odnosih	ter	z	nadaljnjimi	meritvami	to	hipotezo	potrdijo,	
preoblikujejo	ali	 zavržejo.	Uporaba	Ohmovega	zakona	pa	ni	mogoča	
brez	rabe	deduktivnega	sklepanja	ter	brez	algoritma	U=I	x	R	(V).	

Druga	razpredelnica	nam	torej	narekuje,	kaj	mora	dijak	opraviti	 (katere	
kognitivne	spretnosti	uporabiti)	za	to,	da	samostojno	pride	do	poznava-
nja,	razumevanja	in	rabe	znanj,	ki	so	opredeljena	v	prvi	razpredelnici.	Ta-
ksonomska	stopnja	poznavanja	zahteva	samo	to,	da	dijak	določene	npr.	
simbole,	zgradbo	strojev,	pojme,	zakonitosti	itn.	vidi,	sliši,	prebere	in	si	vide-
no	 (slišano,	prebrano)	 tudi	 zapomni.	Na	osnovi	pomnjenja	 lahko	 repro-
ducira	 to,	kar	 je	videl,	 slišal,	prebral	…	Vendar	 to	ne	bo	zadostovalo,	da	
samostojno	pride	do	razumevanja	določenih	npr.	pojmov	ali	zakonitosti.	
Stopnja	razumevanja	zahteva	namreč	rabo	drugih	kognitivnih	spretnosti.	
Tako	do razumevanja	npr.	pojma	prevodnik	ali	izolator	dijak	ne	more	pri-

ti	samostojno,	če	po	merjenju	prevodnosti	določenih	 snovi	ne	primerja	
različne	merjene	snovi,	na	osnovi	primerjanja	ugotavlja,	v	čem	se	te	snovi	
razlikujejo	in	kaj	je	tem	snovem	skupno	ter	jih	na	osnovi	različnih	vredno-
sti	prevodnosti	razvršča v	kategorijo	prevodnikov	in	kategorijo	izolatorjev.	
Enako	velja	za	npr.	zakonitost,	ki	je	zaobsežena	v	Ohmovem	zakonu,	do	
razumevanja,	do	katerega	se	lahko	dijak samostojno prikoplje	samo	tako,	
da	na	osnovi	meritev	jakosti	toka,	napetosti	in	upornosti	v	različnih	tokokro-
gih	z induktivnim sklepanjem ugotovi,	kakšna	so	razmerja	med	merjenimi	
spremenljivkami	(U=I	x	R).	Enako	velja	za	uporabo	te	(in	drugih)	zakonito-
sti,	ki	jih	ni	mogoče	uporabljati	brez	angažiranja	deduktivnega	sklepanja,	
sklepanja	po	analogiji	(prenos	v	druge	situacije)	ali	različnih	strategij	re-
ševanja	problemov	(v	konkretnem	primeru	metoda	reševanja	dobro	de-
finiranih	problemov:	od	konca	proti	začetku	z	uporabo	algoritma	U=I	x	R).	

Navedeni	primeri	ne	pomenijo,	da	je	potrebno	vsak	pojem	ali	zakonitost	
nujno	obravnavati	na	ta	način,	gre	zgolj	za	 ilustracijo	povezanosti	(ko-
gnitivinih)	spretnosti	in	veščin	z	različnimi	kvalitativnimi	stopnjami	znanja	
(taksonomskimi	stopnjami	po	Bloomu).

Druga	razpredelnica	ima	torej	dvojni	pomen.	Po	eni	strani	je	raba	v	raz-
predelnici	naštetih	kognitivnih	spretnosti	 in	veščin	nujna	za	 to,	da	dija-
ki	 samostojno	pridejo	do	kompleksnejših	 (in	 s	 tem	zahtevnejših)	 takso-
nomskih	stopenj	(od	poznavanja	k	razumevanju	in	uporabi)	znanj,	ki	so	
opredeljena	v	prvi	 razpredelnici	 (A1),	po	drugi	strani	pa	se	z	 rabo	teh	
spretnosti	in	veščin	dijaki	naučijo	rabe	teh	kognitivnih	spretnosti	in	veščin	
(opredeljenih	v	drugi	razpredelnici	B1)	in	jih	lahko	prenašajo	(transferira-
jo)	na	druga	znanja.	Pri	tem	je	treba	poudariti,	da	je	transferibilna	vre-
dnost	spretnosti	in	veščin	bistveno	večja	kot	transferbilnost	znanja.

Iz	 razpredelnic	 je	 razvidno,	 da	 nam	 osnovo	 pri	 načrtovanju	 poučeva-
nja	in	ocenjevanja	omogoča	šele	upoštevanje	tako	učno	ciljnega,	učno	
procesnega	in	učno	snovnega	načrtovanja.
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Če	je	druga	razpredelnica	(B1	-	spretnosti	in	veščine)	v	ospredju	pri	na-
črtovanju	 izvedbe	pouka	(KAJ	NAJ	BI	DIJAKI	PRI	POUKU	POČELI	ZA	TO,	
DA	OBVLADAJO	ZNANJA	NA	RAZLIČNIH	TAKSONOMSKIH	STOPNJAH),	 je	
prva	razpredelnica	(A1	-	znanja)	v	ospredju	za	ocenjevanje	(KAJ	NAJ	BI	
DIJAKI	OBVLADALI	ob	zaključeni	učni	temi	»Zgradba	in	delovanje	elek-
tričnega	tokokroga«).	Seveda	pa	smo	pri	ugotavljanju	(merjenju)	in	oce-
njevanju	znanja	pozorni	tako	na	znanja	kot	na	spretnosti	in	veščine,	torej	
na	obe	razpredelnici.

Ob	 zaključenem	 obdobju	 učenja	 (po	 končani	 obravnavi	 učne	 teme	
»Zgradba	in	delovanje	električnega	tokokroga«)	in	vseh	oblikah	prever-
janja	je	potrebno	za	potrebe	ocenjevanja	ugotoviti	kvantiteto	in	kvaliteto	
znanj,	spretnosti	 in	veščin,	ki	jih	posamezni	dijak	obvlada.	Znanje,	spre-
tnosti	in	veščine,	ki	jih	dijak	usvoji	v	določenem	obdobju	učenja,	so	skriti	
v	glavi	dijaka	in	se	jih	ne	da	direktno	ugotavljati	ali	meriti.	Za	te	namene	
je	torej	potrebno	oblikovati	takšne	naloge,	dejavnosti	itn.,	z	reševanjem	
(izvajanjem),	pri	katerih	bo	dijak	pokazal	ali	to	znanje	ima	in	na	kakšni	
stopnji	 je	 to	 znanje	 usvojil.	 Zaradi	 navedenega	 je	 potrebno	 oblikovati	
naloge	(dejavnosti,	izdelke)	z	reševanjem	katerih	bo	dijak	pokazal	tako	
kvantiteto	kot	kvaliteto	usvojenih	znanj	spretnosti	 in	veščin.	Pri	oblikova-
nju	nalog	je	potrebno	biti	pozoren	na	merske	lastnosti	ocenjevanja,	ki	so:	
•	 veljavnost,	
•	 zanesljivost,	
•	 objektivnost,	
•	 občutljivost,	
•	 ekonomičnost,	
•	 umerjenost	(standardiziranost)	nalog	za	preverjanje	in	ocenje-

vanje.

V	nadaljevanju	bomo	namenili	posebno	pozornost	dvema	od	navede-
nih	merskih	lastnosti:
•	 veljavnost:	ocena	je	vsebinsko	veljavna,	če	res	zajame	vse	to,	

kar	smo	želeli	izmeriti	(kvantiteto	in	kvaliteto	znanj,	spretnosti	in	
veščin)

•	 objektivnost:	ocena	je	objektivna,	če	je	odvisna	samo	od	mer-
jene	značilnosti,	npr.	od	količine	 in	kakovosti	 znanja,	 in	ne	od	
subjektivnih	značilnosti	ocenjevanega	in	ocenjevalca	(subjek-

tivno	ocenjevanje).	Subjektivno	ocenjevanje	pomeni,	da	se	pri	
ocenjevanju	pojavljajo	 subjektivne	napake	 (halo	učinek,	uči-
nek	prvega	vtisa,	vpliv	skupine,	vpliv	stereotipov	in	predsodkov,	
dolžine	odgovora	itd.)

Na	objektivnost	vplivajo	sistemske	in	nesistemske	napake.	Sistemske	so	npr.:
•	 osebna	»enačba«	ocenjevalca:	 strogi	ocenjevalci	ocenjujejo	

v	 glavnem	 z	 nižjimi	 ocenami	 (npr.	 do	 3);	 nasprotno	 pa	 blagi	
ocenjevalci	ocenjujejo	z	višjimi	ocenami	(npr.	nad	3),	so	pa	tudi	
ocenjevalci	s	centralno	tendenco,	ki	pri	ocenjevanju	večinoma	
uporabljajo	srednje	ocene	(npr.	med	2	in	4)

•	 halo-efekt	deluje,	ko	na	oceno	vpliva	ocenjevalčev	odnos	do	
učenca	 (npr.	 priljubljene,	 simpatične,	 boljše	 učence	 vedno	
ocenjuje	blažje,	nesimpatične,	nedisciplinirane,	slabše	učence	
pa	vedno	ocenjuje	strožje);	

•	 vpliv	skupine	na	oceno:	v	boljši	skupini	ocenjevalec	praviloma	
dviga	kriterije	ocenjevanja	(strožje	ocenjuje),	v	na	splošno	slab-
ši	skupini	pa	spušča	kriterije	(blažje	ocenjuje)

•	 emocionalna	stabilnost	(odpornost)	dijaka	(čustveno	labilni	di-
jaki	v	ocenjevalni	situaciji	odpovedo	oz.	niso	sposobni	pokazati	
vsega,	kar	znajo

•	 učinek	prvega	vtisa,	vpliv	stereotipov	in	predsodkov,	dolžine	od-
govora	itn.	

Nesistemske	napake,	ki	delujejo	na	preverjanje	in	ocenjevanje,	težje	opre-
delimo	in	ugotovimo	(čustvena	razpoloženost	oz.	nerazpoloženost	ocenje-
valca,	njegovo	zdravstveno	stanje,	druge	aktualne	težave	ali	problemi,	itn.)	

Sistemske	 in	 nesistemske	 napake	 preverjanja	 in	 ocenjevanja	 lahko	
omejimo	z	maksimalnim	možnim	upoštevanjem	merskih	 lastnosti	pre-
verjanja	 in	 ocenjevanja.	 V	 šolski	 situaciji	 instrumentov	 za	 preverjanje	
in	ocenjevanje	ne	standardiziramo,	kar	ne	pomeni,	da	ni	mogoče	ve-
čati	 veljavnosti,	 zanesljivosti,	 objektivnosti	 preverjanja	 in	 ocenjevanja	
ne	glede	na	to	ali	se	izvaja	z	neposrednim	opazovanjem	ali	s	preizkusi	
(ustnimi,	pisnimi,	praktičnimi,	itn.)	Ena	od	možnosti	večanja	veljavnosti	
merskih	lastnosti	ocenjevanja	je	uporaba	t.i.	opisnih	kriterijev,	ki	smo	jih	
uporabili	tudi	pri	opredelitvi	kvantitete	in	kvalitete	znanj,	spretnosti	in	ve-
ščin,	ki	naj	bi	jih	dijaki	obvladali.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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1.2 Oblikovanje nalog za ugotavljanje znanj, 
spretnosti in veščin — vprašanje veljavnosti
Pred	oblikovanjem	takšnih	nalog	(dejavnosti,	izdelkov)	je	najprej	potreb-
no	odgovoriti	na	tri	vprašanja,	ki	so	med	seboj	povezana:	

Kakšna je razlika med stopnjami poznavanja, razumevanja in uporabe?

Kaj mora dijak narediti, da samostojno pride do stopnje poznavanja (ra-
zumevanja, uporabe)?

Kako naj dijak izkaže znanje na različnih taksonomskih stopnjah?

1.2.1 Stopnja poznavanja (prepoznavanja)

Bloomova	 taksonomija	 na	 kognitivnem	 (spoznavnem)	 področju	 opre-
deli	stopnjo	znanja	(poznavanja)	kot	zmožnost	dijaka,	da	se	spomni	in	
izkaže	posamezna	dejstva	ter	splošne	pojme,	opiše	metode	in	procese,	
tendence,	modele	in	strukture.	

Ta	stopnja	vključuje	vse	oblike	vedenja,	v	katerih	je	poudarek	na	spominu,	
ne	glede	na	to	ali	gre	za	prepoznavanje	ali	reprodukcijo	idej,	učnega	gra-
diva	ali	različnih	pojavov.	Pri	tem	naj	bi	bilo	vedenje	pri	reprodukciji	zelo	po-
dobno	vedenju	v	času	učenja.	V	klasifikaciji	ciljev,	ki	se	nanašajo	na	znanje	
(prepoznavanje),	se	cilji	vrstijo	od	specifičnih	in	relativno	konkretnih	oblik	ve-
denja	h	kompleksnejšim	in	abstraktnejšim	oblikam.

Znanje	(poznavanje)	je	vključeno	v	vse	druge,	kompleksnejše	kategorije	ta-
ksonomije.	Od	drugih	se	razlikuje	po	tem,	da	je	temeljni	psihološki	proces	
spomin,	v	drugih	taksonomskih	kategorijah	pa	je	spomin	samo	del	bolj	kom-
pleksnih	procesov	ustvarjanja	odnosov,	presojanja	in	reorganiziranja.	Kaj	pa	
je	tisto,	kar	si	lahko	zapomnimo	in	reproduciramo?	V	Bloomovi	taksonomiji	
je	zelo	natančno	razčlenjeno:	posameznosti,	terminologija,	specifična	dej-
stva,	poti	in	načini	obravnavanja	posameznosti,	konvencije,	smeri	in	vrste,	
klasifikacije	in	kategorije,	kriterije,	metodologije,	obče	pojme	ali	univerzalije	
nekega	področja,	načela	in	posplošitve,	teorije	in	strukture.	V	našem	prime-
ru	smo	področja	opredelili	glede	na	stroko,	iz	katere	izhaja	učna	tema,	torej	
na	simbole,	pojme,	zakonitosti,	merske	enote	in	stroje	in	naprave.

Kaj	pa	naj	bi	naredil	dijak,	da	pride	do	stopnje	poznavanja?	Po	tem,	ko	se	
z	določenimi	posameznostmi,	 terminologijo,	 specifičnimi	dejstvi	….	 seznani	
(tako	da	vidi,	prebere,	sliši,	itn.),	si	jih	mora	zapomniti.	Če	ilustriramo	s	primeri	iz	

prve	razpredelnice	(A1)	simbol	za	npr.	upor,	mora	videti	in	si	ga	zapomniti,	za	
poznavanje	npr.	pojma	gostota	toka	mora	slišati	ali	prebrati	definicijo,	da	je:	
gostota	toka	količina	elektrine,	ki	gre	v	določeni	časovni	enoti	skozi	določen	
prerez	vodnika	(J=I/A)	in	si	jo	skupaj	z	formulo	zapomniti,	za	poznavanje	Oh-
movega	zakona	zadostuje,	da	si	po	branju	ali	slišanju	zapomni,	da	je:	nape-
tost	v	vsakem	sklenjenem	tokokrogu	enaka	zmnožku	jakosti	toka	in	upornosti	
(U=IxR),	itn.	(Za	to	celo	nekateri	uporabljajo	mnemotehnične	pripomočke	kot	
je	med	elektrotehniki	znani	stavek	»Ohmov	zakon	um	URI«	(U=RxI)).	

Kako	pa	zastaviti	nalogo,	vprašanje,	dejavnost,	s	katero	bi	dijak	dokazal,	
da	določeno	znanje	obvlada	na	stopnji	poznavanja?	To	so	vprašanja	
kot	npr.	:	kaj	(kaj	je	bilo),	kakšno	(kakšno	je	bilo),	zakaj	(čemu)	je	(zakaj	
je	bilo),	kje	je	(kje	je	bilo),	iz	česa	je	sestavljeno	(je	bilo	sestavljeno),	kako	
funkcionira	oziroma	deluje	(kako	je	funkcioniralo	oz.	delovalo),	ki	zahte-
vajo	od	dijaka,	da	definira,	identificira,	obnovi,	prepozna,	našteje,	opiše	
itn.	V	nadaljevanju	so	navedeni	primeri	za	nekatere	podkategorije	po-
znavanja	v	Bloomovi	taksonomiji:
•	 Poznavanje posameznosti —	zmožnost	učenca,	da	se	spomni	 in	

reproducira	posameznosti	ali	izolirane	informacije.	Poudarek	je	
na	simbolih,	ki	se	nanašajo	na	konkretne	pojave.	Vprašanja,	ki	
omogočajo	vpogled	v	to	področje	znanja,	bi	bila	npr.	

	 Kaj	je	prikazano	na	tej	shemi?

	

	 Identificiraj	posamezne	simbole!

 je simbol za ___________________ (grelnik)

 je simbol za ___________________ (upor)

  je simbol za ___________________ (stikalo)

• Poznavanje terminologije — poznavanje	pojavov,	ki	jih	označujemo	
s	 specifičnimi	verbalnimi	ali	neverbalnimi	 simboli.	 Terminologija	 je	
osnovni	jezik	nekega	področja.	Dijak	se	mora	seznaniti	s	termini	in	
simboli,	mora	sprejeti	splošno	sprejete	definicije	in	pomene,	ki	se	jim	
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pripisujejo.	 (Seznanjenost	 z	velikim	številom	besed	 in	njihovim	obi-
čajnim	pomenom;	usvajanje	besednjaka,	ki	omogoča	kvantitativno	
mišljenje	itn.).	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	to	področje	zna-
nja,	bi	bila	npr.	

	 Kaj	je	nazivna	napetost?	

 (Napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in maksimal-
ni izkoristek.)

• Poznavanje dogovorov, pravil, konvencij —	načini	ravnanja	s	pojavi	
in	podatki,	načine	njihovega	prikazovanja,	ki	so	stvar	dogovora	ali	
tradicije.	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	to	področje	znanja,	bi	
bila	npr.	

	 Zapiši	enoto	za	električni	tok	in	jo	definiraj	

 (Amper • jakost stalnega električnega toka, ki med dvema ravni-
ma vzporednima vodnikoma neomejene dolžine in zanemarljivega 
krožnega prereza, postavljenima v vakuumu v medsebojni razdalji 1 
metra povzroča silo, enako 2x10-7 newtona na meter dolžine)

•	 Poznavanje smeri in nizov	—	poznavanje	procesa	smeri	gibanja	
določenih	pojavov	v	času.	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	
to	področje	znanja,	bi	bila	npr.	

	 Kakšna	je	smer	električnega	toka?	

 (Smer gibanja elektronov - od negativnega k pozitivnemu polu vira; 
tehnična smer toka — od pozitivnega k negativnemu polu vira)

•	 Poznavanje klasifikacij in kategorij — poznavanje	klasa,	nizov,	delitev	
in	kategorij,	pomembnih	za	določeno	področje.	Vprašanja,	ki	omo-
gočajo	vpogled	v	to	področje	znanja,	bi	bila	npr.	

	 Snovi	glede	na	prevodnost	delimo	na _____________________ 
(prevodnike) ________________________________ (polprevodnike) 
_____________ (izolatorje)

ali npr.

	 Snovem,	ki	jim	lahko	z	majhnimi	količinami	energije	(svetlob-
ne,	 toplotne,	 električne)	 spreminjamo	 število	 gibljivih	 nosil-
cev	elektrine	in	zmožnost	prevajanja	električnega	toka,	pra-
vimo _____________________________

•	 Poznavanje principov, zakonitosti in generalizacij — poznavanje	po-
membnejših	shem	in	modelov	za	organizacijo	pojavov	in	idej.	Vpra-
šanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	to	področje	znanja,	bi	bila	npr.	

	 Definiraj	II.	Kirchhoffov	zakon!	

 (V vsakem sklenjenem tokokrogu je vsota vseh pritisnjenih napetosti 
po velikosti enaka vsoti vseh padcev napetosti tega tokokroga.)

Seveda pa ni smiselno drobiti znanja po originalni Bloomovi taksono-
miji, ampak glede na področja, ki smo jih opredelili v naši razpredelni-
ci: poznavanje simbolov, pojmov, zakonitosti, merskih enot in strojev in 
naprav.

V	razpredelnici	smo	opredelili	poznavanje	naslednjih	simbolov:	Shema	ele-
ktričnega	 tokokroga	 in	 grafični	 simboli:	 upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	
navitje,	navitje	 z	 železnim	 jedrom,	kondenzator,	 kondenzator	 s	 spremenljivo	
kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	odvodnik	prenapetosti,	amper-
meter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	generator,	motor,	žarnica,	aku-
mulator,	baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.	Vprašanja,	ki	omogočajo	
vpogled	v	to	področje	znanja	na	ravni	poznavanja,	bi	bila	npr.

	 Kaj	je	prikazano	na	tej	shemi?

																								8

8	 	http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/eOet1_01_05_04_02.html

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Identificiraj	posamezne	simbole!

		  je simbol za ___________________ (grelnik)

			  je simbol za ___________________ (upor)

    je simbol za ___________________ (stikalo)

V	 razpredelnici	 smo	 opredelili	 poznavanje	 naslednjih	 pojmov:	 električna	
energija,	električni	tok,	električni	tokokrog,	vir	električne	energije,	porabnik	ele-
ktrične	energije,	električni	vod,	nazivna	napetost	(mala,	nizka,	srednja	visoka),	
prevodniki	(kovine,	uporove	žice,	oglje,	elektroliti),	izolatorji,	jakost	toka,	gosto-
ta	toka,	dopustna	gostota	toka,	električna	napetost,	električni	potencial,	ele-
ktrično	polje,	električna	upornost,	električna	prevodnost,	specifična	upornost,	
temperaturni	koeficient,	padec	napetostni,	električna	energija	in	moč,	izkori-
stek	stroja.	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	to	področje	znanja	na	ravni	
poznavanja,	bi	bila	npr.

	 Električni	tok	je:
a svobodno gibanje elektronov okrog atomskih jeder dolo-

čenih snovi
b usmerjeno gibanje elektronov urejeno z določeno silo
c usmerjeno gibanje protonov in nevtronov urejeno z dolo-

čeno silo
d gibanje prostih elektronov okrog jedra, ki je sestavljeno iz 

nevtronov in protonov

 Kaj	je	nazivna	napetost? __________________________________
__________________________________________________________ 
(Napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in maksimal-
ni izkoristek.)

	 Izolatorji	so	snovi,	ki	prevajajo	električni	tok	 	 	
	 	 	 	 	 drži ne drži

 Električna	napetost	je	tisti	pritisk,	ki	sili	elektrone	da	se	premi-
kajo	vzdolž	vodnikov.

      drži   ne drži

 Električna	napetost	je	razlika	višjega	in	nižjega	električnega	
potenciala.

      drži                 ne drži

 Snovi	glede	na	prevodnost	delimo	na __________ (prevodnike) 
_________________ (polprevodnike) _________________ (izolatorje)

ali	npr.

 Snovem,	ki	jim	lahko	z	majhnimi	količinami	energije	(svetlob-
ne,	 toplotne,	 električne)	 spreminjamo	 število	 gibljivih	 nosil-
cev	elektrine	in	zmožnost	prevajanja	električnega	toka,	pra-
vimo	_____________________________.

	 Na	sliki	je:

	 	 	 				9

	
a paralelna ali vzporedna vezava
b serijska ali zaporedna vezava
c ne vzporedna in ne zaporedna vezava

	 Na	sliki	je:

	
a paralelna ali vzporedna vezava
b serijska ali zaporedna vezava
c ne vzporedna in ne zaporedna vezava
d kombinacija zaporedne in vzporedne vezave

9	 http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/eOet1_01_05_04_02.html
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Poznavanje zakonitosti,	 ki	 so	 opredeljene	 v	 razpredelnici:	 Smer	 in	 hitrost	
električnega	toka,	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	električne	
upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	tem-
perature	na	električno	upornost,	odvisnost	dopustne	gostote	toka	v	vodni-
kih	od	vrste	materiala,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	temperature	okolice,	
Ohmov	zakon,	Zakonitosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(zaporedna)	
vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon).	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	to	
področje	znanja	na	ravni	poznavanja	(prepoznavanja),	bi	bila	npr.

	 Kakšna	je	smer	toka	elektronov?	
a od negativnega k pozitivnemu
b od pozitivnega k negativnemu

	 Kakšna	je	tehnična	smer	toka?
a	 od	negativnega	k	pozitivnemu
b	 od	pozitivnega	k	negativnemu

 (smer gibanja elektronov - od negativnega k pozitivnemu polu vira; 
tehnična smer toka — od pozitivnega k negativnemu polu vira)

	 Od	 česa	 je	 odvisna	 električna	 upornost	 vodnika? (obkroži 
samo pravilen odgovor)
a Od snovi, iz katerega je vodnik, njegove dolžine in prereza.
b Od snovi, izolatorja s katerim je izoliran in dolžine vodnika.
c Od dolžine vodnika, izolatorja, s katerim je izoliran, osvetlje-

nosti, temperature in prereza.
d Samo od snovi vodnika (števila prostih elektronov).

	 Definiraj	II.	Kirchhoffov	zakon!	___________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 (V vsakem sklenjenem tokokrogu je pritisnjena napetost po velikosti 
enaka vsoti vseh padcev napetosti tega tokokroga.)

	
Poznavanje merskih enot,	ki	so	opredeljene	v	razpredelnici:	Coulombe	(C),	
Amper	(A),	Volt	(V),	Ohm	(Ω),	Siemens	(S),	Watt	(W).	Vprašanja,	ki	omogo-
čajo	vpogled	v	 to	področje	 znanja	na	 ravni	poznavanja	 (prepoznava-
nja),	bi	bila	npr.

Poveži	s	puščicami	veličine	in	enote!
jakost električnega toka W (Watt)
električna napetost A (Amper)
upornost  V (Volt)
moč   Ω (Ohm)
elektrina  S (Siemens)
prevodnost C (Coulombe)

ali
Jakost	električnega	toka	merimo	z
a voltmetrom
b ampermetrom
c wattmetrom
d ohmmetrom

Poznavanje strojev in naprav:	generator,	akumulator,	električni	števci,	watt-
meter,	ampermeter	z	vrtljivim	železom,	ampermeter	z	vrtljivo	tuljavico,	volt-
metri.	Vprašanja,	ki	omogočajo	vpogled	v	 to	področje	znanja	na	 ravni	
poznavanja,	bi	bila	npr.:

	 Generator	je	naprava,	ki	pretvarja	mehansko	energijo	v	ele-
ktrično.	

      drži ne drži

 Akumulator	shranjuje	električno	energijo	tako,	da	jo	pretvori	
v	kemično	energijo.

      drži ne drži

Vprašanje	pa	je,	ali	je	potrebno	za	vsak	simbol,	pojem,	zakonitost,	
mersko	enoto,	napravo	opredeliti	ustrezno	nalogo.	Če	bi	tako	rav-
nali,	 bi	 bil	 preizkus	 preobsežen,	 zato	 je	 smiselno	 izbrati	 znanja	
glede	na	 reprezentativnost	posameznih	simbolov,	pojmov,	 zako-
nitosti,	itn.	(koliko	jih	bodo	dijaki	potrebovali	za	nadaljnje	delo).

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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1.2.2 Stopnja razumevanja

Naslednja	kompleksnejša	 in	 zahtevnejša	 taksonomska	stopnja	 je	 razu-
mevanje.	Pri	tem	Bloom	loči	razumevanje	v	ožjem	smislu	ali	dojemanje	
(angl.	comprehension),	pri	katerem	dijak	ve,	za	kaj	gre	in	se	na	določen	
način	lahko	koristi	z	gradivom	ali	idejami,	ki	jih	je	prejel.	Ta	stopnja	naj	bi	
bila	osnovna	oz.	najnižja	raven	razumevanja.	V	širšem	smislu	pa	je	v	ra-
zumevanje	(angl.	understanding)	še	vključeno:

Prevajanje	—	usposobljenost,	komunikaciji	dati	drugačno	jezikovno	obliko

Prevajanje iz ene v drugo raven abstrakcije	 (npr.	sposobnost	prevaja-
nja	 problema,	 predstavljenega	 tehnično	 ali	 abstraktno	 v	 bolj	
konkretno	ali	manj	tehnično	predstavitev:	Prevajanje	zelo	dolge	
komunikacije	v	bistveno	krajšo;	Prevajanje	abstrakcije	v	konkre-
tnost	npr.	z	ilustracijo	ali	s	primerom).

Prevajanje iz simbolične v drugo obliko	(npr.	sposobnost	prevajanja	od-
nosov	izraženih	simbolično	kot	npr.	ilustracije,	zemljevidi,	tabele,	
diagrami	v	verbalno	obliko;	Sposobnost	prevajanja	geometrij-
skih	pojmov	v	vizualne	ali	prostorske	sheme;	Sposobnost	 izde-
lave	grafičnih	prikazov	glede	na	pridobljene	podatke;	Sposob-
nost	branja	notnega	zapisa;	Sposobnost	branja	npr.	gradbenih	
načrtov)

Prevajanje iz ene v drugo verbalno obliko	(npr.	Sposobnost	prevajanja	
literarnega	načina	izražanja	v	navadnega;	Sposobnost	preva-
janja	iz	enega	npr.	tujega	jezika	v	drugi,	npr.	materinščino)	

Razlaganje	—	s	komunikacijo	se	ravna	kot	z	nizom	idej:	za	to	je	potrebno	
ideje	preoblikovati	v	novo	konfiguracijo.	Sposobnost	identificirati	in	razu-
meti	glavne	ideje	in	njihove	medsebojne	odnose.	Razlaganje	ali	sinteza	
sporočila.

Ekstrapolacija	—	Nadaljevanje	smeri	ali	tendenc	zunaj	območja	obsto-
ječih	podatkov,	da	bi	določili	oziroma	predvideli	določene	posledice,	
učinki	 in	 stranski	učinki,	 ki	 so	v	 skladu	 s	pogoji,	opisanimi	 v	osnovnem	
sporočilu.

V	razpredelnici	A1	smo	na	tej	stopnji	opredelili	razumevanje	pojmov,	za-
konitosti,	merskih	enot	in	strojev	in	naprav.	Poglejmo	si	najprej	razumeva-
nje	pojmov.
Kaj	mora	dijak	narediti,	da	pride	do	stopnje razumevanja pojmov?	Da	dijak	
samostojno	pride	do	razumevanja	določenega	(strukturnega)	pojma,	ne	
zadostuje	samo	seznanitev	s	tem	pojmom	(da	prebere,	sliši,	itn.	opredelitev	
pojma),	ampak	mora	svoje	znanje	organizirati	tako,	da	novi	pojem	vključi	v	
obstoječe	znanje	(pojmovne	mape)	ali	pa	reorganizirati	svoje	znanje	tako,	
da	ustvari	nove	pojmovne	mape.	Če	 je	dijak	 iz	osnovne	šole	že	prinesel	
pojem	električnega	tokokroga	in	si	je	zapomnil	opredelitev,	da	je	električni	
tokokrog	vsak	s	prevodniki	sklenjen	krog	vira	elektrike	in	električnega	porab-
nika,	še	ne	pomeni,	da	ta	pojem	tudi	razume.	Umestiti	pojem	v	pojmovno	
mapo	pomeni	poznati	 skupne	značilnosti	 različnih	električnih	 tokokrogov,	
kar	omogoča	uvrščanje	v	nadredni	pojem,	poznati	razlike	med	različnimi	to-
kokrogi	pa	omogoča	razvrščanje	istorednih	pojmov.	To	pomeni,	da	razume-
vanje	(strukturnega)	pojma	(umeščanje	pojma	v	pojmovno	mapo)	lahko	
opravi	tako,	da	z	opazovanjem	in	s	primerjanjem	različnih	tokokrogov	ugo-
tovi	skupne	značilnosti	in	razlike	ter	jih	na	osnovi	skupnih	značilnosti	uvršča	v	
nadredni	pojem,	na	osnovi	razlik	pa	razvršča	na	istoredne	pojme.	Z	enakimi	
postopki	tudi	dokazuje	razumevanje	pojma.	

Vprašanja	ki	omogočajo	vpogled	v	to	področje	znanja	na	ravni	razume-
vanja,	bi	bila	npr.:	

	 Na	katerih	slikah	je	narisan	električni	krog?
10

    

11

V	to	kategorijo	sodijo	tudi	vsa	vprašanja	primerjanja,	uvrščanja	in	razvršča-
nja,	urejanja,	kot	npr.	

9

10	 http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html
11	 http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html
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Med	vire	v	električnem	tokokrogu	prištevamo
a baterije e  voltmetre
b ampermetre f  generatorje
c akumulatorje g  žične upore
d fotoelemente h  elektromotorje

	 Kaj	je	skupnega	generatorju	in	akumulatorju?
a spreminjanje mehanske energije v električno
b spreminjanje kemične energije v električno energijo
c ustvarjata napetost, ki poganja električni tok
d oba sta porabnika električne energije

Razumevanje vzročno posledičnih povezav in zakonitosti	 pa	 zahteva	
drugačne	 postopke.	 Obnova	 definicije	 Ohmovega	 zakona	 (napetost	
je	enaka	zmnožku	jakosti	toka	in	upornosti)	še	ne	pomeni	razumevanja	
tega	zakona.	Za	dojemanje	je	potrebno	razumeti	nastanek	električnega	
toka	(torej	obvladati	naslednje	pojme	na	ravni	razumevanja:	Napetost	
kot	 razlika	 električnih	 potencialov,	 ki	 sili	 elektrone,	 da	 se	 pomikajo	 od	
negativnega	k	pozitivnemu	telesu;	Jakost	toka	kot	količino	elektrine	oz.	
število	elektronov,	ki	preteče	skozi	prerez	vodnika	v	časovnem	intervalu;	
Upornost	kot	»oviranje«	elektronov	na	poti	od	negativnega	k	pozitivne-
mu	in	odvisnost	od	snovi,	dolžine	vodnika	in	prereza.	Razumevanje	»elek-
tronskega«	dogajanja	v	vodnikih	je	pogoj	za	dojemanje	povezanosti	teh	
treh	količin	(napetosti,	jakosti	in	upornosti).	Kakšna	pa	je	ta	povezanost,	
je	vprašanje	načrtovanja,	izvajanja	poskusov	in	meritev	v	teh	poskusih.	
Pri	oblikovanju	poskusa	je	najprej	potrebno	ločiti	neodvisne	in	odvisne	
spremenljivke	(kaj	spreminjamo,	kaj	merimo),	potem	opraviti	določeno	
število	meritev	in	v	ustrezni	obliki	te	meritve	tudi	zapisati	(kot	tabelo,	graf,	
funkcijo,	 itn.),	 iz	česa	na	koncu	opredelimo	odnos	med	neodvisnimi	 in	
odvisnimi	spremenljivkami.	Ta	odnos	 lahko	zapišemo	v	obliki	besed	ali	
enačbe,	s	čimer	se	že	premaknemo	na	drugo	področje	razumevanja	
—	prevajanje	iz	ene	v	drugo	abstraktno	obliko.	Ugotovljeni	odnos	lahko	
preverimo	v	različnih	električnih	tokokrogih,	tako	da	napovemo	vredno-
sti	merjenih	količin	pri	spreminjanju	neodvisne	spremenljivke,	kar	nas	pri-
pelje	na	področje	napovedovanja	oziroma	ekstrapolacije.	To	pomeni,	
da	do	razumevanja	Ohmovega	zakona	lahko	pridemo	s	postavljanjem	
hipoteze	(med	količinami	obstaja	zakonita	povezanost),	načrtovanjem	
poskusov	z	opredeljeno	neodvisno	 in	odvisnimi	 spremenljivkami,	opra-

vljanjem	 meritev,	 zapisovanjem	 meritev,	 ugotavljanjem	 odnosov	 med	
spremenljivkami,	prevajanjem	tega	odnosa	v	besedno	ali	matematično	
obliko	ter	preverjanjem	dobljenih	rezultatov	z	novimi	poskusi.	

Kako	naj	dijak	dokaže	 razumevanje	Ohmovega	zakona?	Razumeva-
nje	naj	bi	dijak	dokazoval	z	dojemanjem,	prevajanjem,	z	razlaganjem	
in	ekstrapolacijo.	Dejanski	problem	pa	je,	kako	zastaviti	dijaku	vpraša-
nje	(nalogo,	dejavnost,	itn.),	s	katero	bi	nesporno	dokazal	razumevanje	
in	ne	samo	poznavanje	Ohmovega	zakona.	Vprašanje	o	definiciji	ali	
(matematičnem)	zapisu	Ohmovega	zakona	še	ne	dokazuje	 razume-
vanja.	

Razumevanje na ravni dojemanja povezanosti	napetosti,	toka	in	uporno-
sti	bi	lahko	preverjali	z	vprašanjem:

	 Če	jakost	električnega	toka	primerjamo	s	pretokom	reke,	vi-
šinsko	razliko	v	toku	reke	z	električno	napetostjo	in	električni	
upor	z	ovirami	na	njeni	poti,	se	ti	ta	primerjava	zdi	ustrezna?	 
     DA  NE 

	 Utemelji	svoj	odgovor!

 (DA, če razumemo razliko potencialov kot višinsko razliko, tok kot ele-
ktrino in upornost kot ovire za boljši pretok elektronov) (ali podobno).

ali	pa	z	vprašanjem:	

	 Ali	 lahko	 električno	 napetost	 razumemo	 kot	 potencialno	
energijo?

	 	 	 	 	 	 DA NE

	 Utemelji	svoj	odgovor:

 (DA. Napetost je razlika potenciala, ki sili elektrone k premikanju) (ali 
podobno).

Gre	za	vprašanja,	ki	preko	sklepanja po analogiji dokazujejo	dijakovo	
razumevanje	(na	ravni	dojemanja)	nekaterih	pojavov	in	zahteva	pred-
znanje	na	področju	vrst	energije.	 Za	dokazovanje	 razumevanja	na	 tej	
ravni	pa	lahko	zastavimo	tudi	vprašanja,	ki	zahtevajo induktivno sklepa-
nje,	kot	npr.	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	enaki	na-
petosti	ugotavljamo	večanje	jakosti	električnega	toka,	lahko	
zaključimo,	da:
a segrevanje poveča število prostih elektronov v vodniku
b segrevanje zmanjša število prostih elektronov v vodniku
c segrevanje poveča napetost pri viru električne energije
d segrevanje zmanjša napetost pri viru električne energije

Razumevanje	na	ravni	prevajanja (v	konkretnem	primeru	prevajanje	iz	
verbalne	v	grafično	obliko)	dijak	lahko	izkaže	z	odgovori	na	naslednje	
naloge:

	 Če	v	istem	električnem	krogu	ob	konstantni	napetosti	konti-
nuirano	večamo	upornost,	se	bo	jakost	spreminjala	tako,	kot	
je	prikazano	na	sliki	(obkroži	številko	pod	sliko):

Podobna	 je	npr.	naslednja	naloga,	ki	prav	 tako	zahteva	prevajanje	 iz	
ene	v	drugo	simbolično	obliko:

 Nariši	krivuljo,	kako	se	spreminja	upornost,	če	v	istem	elek-
tričnem	krogu	ob	enaki	napetosti	kontinuirano	večamo	 ja-
kost	toka!

Ali	pa	z	nalogo	(prevajanje	verbalne	v	matematično	obliko):

 Zapiši	v	obliki	enačbe	razmerje	napetosti,	jakosti	toka	in	upo-
ra	v	električnem	tokokrogu!

Če	želimo	povečati	abstraktnost	prevajanja	odnosov	v	električnem	kro-
gu,	lahko	uporabimo	naslednjo	nalogo:

	 V	električnem	krogu	smo	merili	napetost	in	jakost	toka,	spre-
minjali	pa	smo	upor.	Rezultati	so	prikazani	v	razpredelnici.	V	
razpredelnici	označi	merjene	veličine	(U,I,R)	in	izrazi	njihova	
razmerja	z	ustrezno	matematično	enačbo (ali	ustreznim	gra-
fom):

10 10 1

20 10 2

30 10 3

40 10 4

50 10 5

60 10 6

Zelo	 podobna	 naloga	 razumevanja	 na	 ravni	 prevajanja	 z	 drugačno	
vsebino	je	naslednja:

	 Razmerje	jakosti	toka	in	segrevanja	vodnika	je	prikazana	na	
grafu	(obkroži	številko	pod	grafom):

          

kar	je	bolj	natančno	in	bolj	zahtevno	od	enostavnega	vprašanja:

S	segrevanjem	vodnika	se	njegova	upornost
a zmanjšuje
b povečuje
c ostane ista

Razumevanje	z	razlaganjem	smo	srečali	že	v	prejšnjih	nalogah	(utemelji	
svoj	odgovor),	in	smo	ga	uporabili,	da	se	prepričamo,	če	pri	nalogah	iz-
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birnega	tipa	dijaki	niso	zgolj	uganili	pravi	odgovor.	Naloge	razumevanja	
na	ravni	razlaganja	so	lahko	zastavljene	tudi	samostojno,	npr.	

 Zakaj	imajo	kovinska	telesa,	ki	so	povezana	z	električnim	vo-
dnikom,	enak	(isti)	električni	potencial?	___________________

ali	npr:
	 Zakaj	pravimo,	da	so	električni	potenciali	relativne	količine?

 ______________________________________________________

Dokazovanje	razumevanja	na	ravni	ekstrapolacije	zahteva	napovedo-
vanje	sprememb,	veličin	itn.	glede	na	spremenjene	okoliščine.	

Razumevanje povezanosti napetosti, jakosti in upornosti	bi	lahko	ugota-
vljali	z	vprašanjem,	ki	zahteva	ekstrapolacijo	oz.	napoved	spremembe:

	 Če	v	električnem	tokokrogu	povečamo	električno	napetost	
ob	istem	porabniku,	se	bo	jakost	toka…
a povečala
b ostala enaka
c zmanjšala

Primer	nalog	za	dokazovanje	razumevanja	I	Kirchhoffovega	zakona	na	
ravni	ekstrapolacije	oz.	napovedi	spremembe	in	veličine	je	npr.	

	 V	električnem	krogu	(na	grafu)	se	potencial	v	vozlišču	A	po-
veča	za	5	V,	kaj	se	bo	zgodilo	z	potencialom	v	vozlišču	B?

a Potencial v vozlišču B se bo povečal za 5 V.
b Potencial v vozlišču B se bo zmanjšal za 5 V.
c Potencial v vozlišču B bo ostal enaka.
d Potencial v vozlišču B se bo povečal za 25 V.

Vendar v praksi ni mogoče (in tudi ni smiselno) tako podrobno secirati 
stopnje razumevanja. V navedenih primerih gre samo za ilustracijo, da 
so naloge, s katerimi dijaki dokazujejo razumevanje, lahko zelo različ-
ne in posledično prav tako zelo različno kompleksne in zahtevne. Prav 
pa je, da pri oblikovanju nalog poskušamo tudi na ravni razumevanja 
oblikovati različno kompleksne in zahtevne naloge. 
V	praksi	prepogosto	srečujemo	predvsem	računske	naloge,	ki	po	svoji	
naravi	obsegajo	vse	štiri	sestavine	razumevanja:	dojemanje,	prevajanje,	
razlaganje	in	ekstrapolacijo	in	zelo	različna	znanja,	zaradi	česar	so	take	
naloge	zelo	zahtevne.	Zaradi	navedenega	so	ilustracije	namenjene	tudi	
opozorilu,	da	je	potrebno	tudi	znotraj	iste	taksonomske	kategorije	naloge	
stopnjevati	glede	na	kompleksnost	in	zahtevnost.	Primeri	takih	računskih	
nalog,	ki	obsegajo	več	kategorij	razumevanja,	so	npr:

 Pri	 temperaturi	60	°C	znaša	upornost	žice	4,64	Ω.	Po	določe-
nem	času	se	žica	ohladi	in	upornost	ji	pade	na	4	Ω.	Določi	tem-
peraturo	žice,	če	je	njen	temperaturni	koeficient	0,004	K12	.

Naloga	 zahteva	 razumevanje	 električne	 upornosti,	 temperaturnega	
koeficienta,	 vpliva	 temperature	 na	 prevodnost	 /	 upornost	 vodnika	 ter	
enačbe	 za	 električno	 upornost	 pri	 višji	 ali	 nižji	 temperaturi,	 prevajanje	
verbalnega	problema	v	matematično	obliko	ter	na	osnovi	izračuna	eks-
trapolacijo	bodočih	vrednosti	temperature	žice.	

Podobna	je	tudi	naslednja	naloga:

	 Upor	je	imel	pred	segrevanjem	upornost	15 Ω.	Ker	se	je	tem-
peratura	dvignila	za	150 ºC,	se	mu	je	upornost	znižala	na	14,1	
Ω.	Kolikšen	je	temperaturni	koeficient	upora	13?

12	 http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html
13	 http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html
14	 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_019.html
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Nevarnost	takih	nalog	je	tudi	to,	da	je	možno	to	nalogo	rešiti	tudi	v	prime-
ru,	da	učenci	enačbo	samo	poznajo	(v	prvem	primeru	se	enačbo	R=	-	R0	
(1+	ΔTα)	naučijo	na	pamet)	in	ustrezne	vrednosti	vnesejo	v	enačbo.	V	
tem	primeru	naloga	zahteva	zgolj	poznavanje	simbolov	za	posamezne	
veličine	ter	poznavanje	enačbe.

Seveda	so	te	računske	naloge	lahko	bistveno	bolj	kompleksne,	vendar	
v	vseh	primerih	zahtevajo	vse	ravni	razumevanja	in	zelo	različna	znanja,	
kot	npr.:

 Akumulator	z	napetostjo	12	V	je	napolnjen	z	elektrino	20000	C.	
Nanj	priključimo	porabnik	s	podatki:	12	V	/	1	A.	Koliko	elektrine	
ostane	v	akumulatorju	po	dveh	urah	delovanja?14

ali	npr.	sledeča	naloga:

 Na	napetostnem	delilniku,	ki	ga	sestavljata	upora	Ra	in	Rb,	je	
napetost	na	uporih	v	razmerju	1:5.	Skozi	delilnik	teče	tok	0,2	A,	
nadomestna	upornost	delilnika	pa	znaša	240	Ω.	Kolikšna	je	na-
petost	na	uporu	Ra	in	kolikšna	je	celotna	napetost,	na	katero	je	
priključen	delilnik?	

Razumevanja merskih enot nismo	v	razpredelnici	umestili	na	raven	razu-
mevanja,	ker	gre	praviloma	za	dogovore,	konvencije	in	smo	jih	obravna-
vali	na	ravni	poznavanja,	kasneje	jih	bomo	obravnavali	na	ravni	uporabe.

Razumevanje delovanja strojev in naprav	dijak	prav	 tako	kot	pri	 zako-
nitostih	lahko	dokazuje	z	dojemanjem,	s	prevajanjem,	z	razlaganjem	in	
ekstrapolacijo.	Če	želimo	dokazovanje	razumevanja	na	ravni	dojema-
nja,	potem	bi	na	vprašanje	»Razloži	delovanje	električnega	generator-
ja!«	pričakovali	odgovor,	da	se	z	gibanjem	vodnika	v	magnetnem	polju	
v	vodniku	inducira	napetost.	Če	želimo	razumevanje	na	ravni	prevaja-
nja,	potem	bi	na	isto	vprašanje	pričakovali	narisano	shemo	generatorja	
in	 razlago,	kje	 in	kako	se	 inducira	napetost	zaradi	magnetnega	polja.	
Če	želimo	razumevanje	na	ravni	razlaganja,	potem	bi	temu	vprašanju	
sledilo	podvprašanje:	»Zakaj	se	v	vodniku	inducira	napetost,	ko	se	giblje	
v	magnetnem	polju?«.	Razumevanje	na	ravni	ekstrapolacije	bi	dijaki	do-
kazovali	z	odgovori	na	vprašanja,	kot	je	npr.	»Kaj	se	zgodi	z	inducirano	
napetostjo,	če	se	poveča	magnetno	polje,	skozi	katerega	se	giblje	vo-
dnik	(ali	npr.	se	poveča	hitrost	gibanja	vodnika)?«.	Seveda	posamezne	

stopnje	 razumevanja	 zahtevamo	 tako,	 da	 npr.	 v	 nalogi	 izbirnega	 tipa	
ponudimo	različne	odgovore	(na	ravni	dojemanja,	prevajanja,	razlaga-
nja	ali	ekstrapolacije,	kar	bomo	videli	v	poglavju	o	objektivnosti	preizku-
sov	znanja.

1.2.3 Stopnja uporabe

Naslednja	taksonomska	stopnja	je	stopnja	uporabe,	pri	kateri	gre	za	rabo	
abstrakcij	v	določenih	novih,	konkretnih	situacijah.	Abstrakcije	so	lahko	v	
obliki	 splošnih	 idej,	 pravil,	 postopkov,	 posplošenih	 metod.	 Abstrakci-
je	 so	 lahko	 tudi	 načela,	 ideje	 ali	 teorije.	 S	 pomočjo	 principov,	 ki	 jih	
razumemo,	razlagamo	nove	problemske	situacije.	Razlika	med	razu-
mevanjem	in	uporabo,	ki	je	sicer	marsikdaj	zabrisana	oz.	težko	dolo-
čljiva,	 je	torej	prav	v	tem:	pri	razumevanju	npr.	za	nek	primer	ugoto-
vimo,	kateri	princip	zastopa,	pri	uporabi	pa	s	pomočjo	tega	principa	
rešujemo	konkretno	problemsko	situacijo	-	ga	torej	uporabimo,	ne	le	
razumemo.

Za	 ilustracijo	težav	pri	opredeljevanju	nalog	na	stopnji	 razumevanja	 in	
stopnji	uporabe	so	naslednji	primeri	nalog:	

Naloga	na	ravni	razumevanja	bi	bila	npr.	naslednja	naloga:

 Izračunaj	jakost	električnega	toka	skozi	varovalko,	ki	varuje	
električni	tokokrog	s	porabnikom:	pralnim	strojem	moči	5	kW	
in	z	lučjo	moči	300	W. 

Ista	naloga	na	ravni	uporabe	pa	npr.	naslednja	naloga:

 V	stanovanju	je	na	isto	varovalko	vezan	pralni	stroj	moči	5	kW	
in	luč	moči	300	W.	Kadarkoli	prižgeš	luč	ob	delovanju	pralnega	
stroja,	pregori	varovalka.	Kako	boš	rešil	to	težavo?

ali	npr.	

 Kako	močna	naj	bi	bila	varovalka,	s	katero	varujemo	inštalacijo	
za	pralni	stroj	moči	5	kW	in	luč	moči	300	W?

Brez	deduktivnega	sklepanja,	sklepanja	po	analogiji,	abstrahiranja,	reše-
vanja	problemov	in	analize	napak	bodo	dijaki	težko	dosegli	to	stopnjo.
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Če	 pogledamo	 razpredelnico	 A1,	 vidimo,	 da	 gre	 na	 ravni	 uporabe	 za	
uporabo	simbolov,	pojmov,	zakonitosti,	merskih	enot	ter	strojev	in	naprav,	
ki	smo	jih	opredelili	v	razpredelnici.	Če	pogledamo	po	vrsti	primere	nalog	
za	posamezna	področja	 (simboli,	pojmi,	 zakonitosti,	merske	enote,	 stroji	
in	naprave),	potem	bi	bil	primer	za	uporabo	simbolov	in	shem	naslednji:

	 Nariši	shemo	

	 	 																15

Pri uporabi pojmov	gre	za	rabo	strokovne	terminologije,	ki	jo	dijak	doka-
zuje	pri	vseh	nalogah	razlaganja,	pojasnjevanja	itn.	zato	ni	smiselno	obli-
kovati	posebne	naloge	za	to	področje.	Če	pa	želimo	posebej	izpostaviti	
to	področje,	potem	so	to	vprašanja	kot	 je	npr.	»Razloži	delovanje	elek-
tričnega	števca!«,	vendar	pri	tem	vprašanju	potem	vrednotimo	uporabo	
strokovne	 terminologije	 (pojmov)	 in	ne	pravilnosti	 razlage.	 Zato	 je	bolj	
smiselno	 naloge	 razumevanja	 tega	 tipa	 (razloži,	 pojasni,	 utemelji	 itn.)	
vrednotiti	po	dveh	kriterijih:	pravilnost	razlage	in	raba	strokovne	termino-
logije	oziroma	pojmov.

Uporabo zakonitosti	za	reševanje	realnih	problemov	pa	lahko	ugotavlja-
mo	z	nalogami	kot	so	npr.	

 Kateri	material	bi	uporabil	pri	krtačkah	elektromotorja	glede	
na	vpliv	temperature	na	prevodnost?

	 Z	ampermetrom	merilnega	območja	0	do	10	A	bi	radi	izmerili	
jakost	toka,	ki	znaša	predvidoma	okrog	22	amperov.	Ali	je	to	
mogoče	in	če	je,	kako?	

	 Izdelati	je	treba	lučke	za	okrasitev	novoletne	smreke.	Ali	bi	
bilo	bolje	žarnice	vezati	vzporedno	ali	zaporedno?	Utemelji	
svojo	rešitev!

Kljub	temu,	da	v	razpredelnici	nismo	opredelili	stopnje	analize,	sinteze,	
vrednotenja,	 lahko	 tudi	 za	 te	 taksonomske	 stopnje	 zastavimo	ustrezne	
naloge,	kot	je	npr.	za	stopnjo	vrednotenja	naslednja	naloga:	

 Žarnice	v	lučkah	za	krasitev	novoletne	smreke	so	vezane	za-
poredno.	Kdaj	je	taka	rešitev	ustrezna?	Utemelji	svoj	odgovor!

Pri	teh	nalogah	(na	ravni	uporabe,	sinteze,	vrednotenja)	je	treba	opozori-
ti,	da	odgovori	niso	tako	enoznačni	kot	pri	ostalih	taksonomskih	stopnjah	
(pravilni/nepravilni)	in	je	potrebno	pazljivo	izbirati	kriterije	za	točkovanje	
takih	nalog.	V	primeru	varovalke	za	pralni	stroj	in	luč	bi	bil	lahko	odgovor	
predimenzionirana	varovalka	in	bi	bil	kljub	temu	problem	rešen.	Vendar	
pa	se	pojavi	vprašanje,	če	je	taka	rešitev	res	najbolj	pravilna	(optimal-
na).	Pri	vrednotenju	zaporedno	vezanih	lučk	sta	možna	dva	pristopa:	s	
stališča	porabe	elektrike	ali	s	stališča	pregorelosti	žarnice,	torej	je	odgo-
vor	odvisen	od	kriterija,	po	katerem	vrednotimo	določeno	rešitev.	Ne	gle-
de	na	težave	pri	točkovanju	tako	opredeljenih	nalog	je	take	naloge	po-
trebno	oblikovati,	saj	z	njimi	dijaki	dokazujejo	uporabo	znanj,	kar	je	tudi	
cilj	njihovega	izobraževanja.

Uporabo merskih enot dijak	dokazuje	v	vsaki	nalogi,	v	kateri	se	pojavljajo	
ustrezne	veličine	(praviloma	računske	naloge),	zato	ni	smiselno	obliko-
vati	posebne	naloge	za	to	področje.	Pripraviti	je	potrebno	naloge,	v	ka-
terih	se	pojavljajo	merske	enote	in	jih	točkovati	tudi	glede	na	pravilnost	
rabe	merskih	enot	v	rešitvah.

Uporabo strojev in naprav	pa	lahko	ugotavljamo	z	nalogami	kot	je	npr.	
naslednja:

 Iz	dinama	za	kolo	izhaja	ena	žica.	Kako	boš	na	kolesu	priklo-
pil	luč	na	dinamo?

S tem smo pokrili vse taksonomske stopnje iz razpredelnice A1 in jih ilustrirali 
s posameznimi primeri nalog. Nismo pa še ustrezno pokrili vseh znanj, ki smo 
jih našteli na posameznih področjih, kar tudi ni namen tega prispevka.	Seve-
da	je	potrebno	za	ustrezen	preizkus	znanja	potrebno	z	nalogami	»pokriti«	vsa	
relevantna	oz.	reprezentativna	znanja	iz	te	razpredelnice.	Vendar	s	tem	pre-
izkus	še	ni	zaključen.	Ostane	nam	še	področje	spretnosti	in	veščin,	ki	smo	jih	
opredelili	v	razpredelnici	B1	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Spretnosti in veščine (miselni procesi)

Področje Kriterij Opis dosežka

merjenje pravilnost	postopka
natančnost	meritve

jakosti	električnega	toka	–	ampermeter	z	zaporedno	vezavo	–	do	2	%napake
električne	napetosti	–	voltmeter	–	vzporedna	vezava	–	do	2	%	napake
električne	moči	–	wattmeter	–	zaporedna	vezava	–	do	2	%	napake
električne	upornosti/prevodnosti	–	zaporedna	vezava	–	do	1	%	napake

primerjanje ustreznost	(pravilnost)	kriterijev	primerjanja električnih	vodnikov
•	 glede	na	prevodnost	/	upornost
•	 glede	na	prerez,	dolžino,	snov
prevodnosti	/upornosti
•	 glede	na	temperaturo
•	 glede	na	jakost	toka	in	napetost
električnih	virov
•	 glede	na	energetske	pretvorbe
strojev	in	naprav
•	 glede	na	nazivno	napetost
•	 glede	na	izkoristek

razvrščanje pravilnost	razvrstitve	glede	na	uporabljene	
kriterije

električnih	vodnikov	glede	na	prevodnost
• prevodniki	in	izolatorji
električnih	virov	po	pretvorbi
• z	elektromagnetno	indukcijo	(generator)
• s	kemijskimi	procesi	(galvanski	člen,	akumulator)
• z	delovanjem	toplote	na	stik	dveh	kovin	(termoelement)
• z	delovanjem	svetlobe	na	nekatere	kovine	(fotoelement)
strojev	in	naprav	glede	na	nazivno	napetost
• mala,	nizka,	srednja,	visoka
strojev	in	naprav	glede	na	izkoristek	
• %
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Področje Kriterij Opis dosežka

sklepanje	z	induk-
cijo

	pravilnost	izpeljanih	sklepov R=ρ	I/A	(Ω)	-	odvisnost	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	
in	prereza
U=I	x	R	(V)	-	na	osnovi	meritev	upornosti,	jakosti	in	napetosti	sklepati	o	njihovih	razmerjih.	
R	=	1	/	G	(Ω)	-	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	
R	=	Ro	(1+ΔTα)	(Ω)	-	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	
1/R	=	1/R1+1/R2+1/R3	(Ω)	-	I.	Kirchhoffov	zakon	(vzporedna	vezava)
R	=	R1+R2+R3	(Ω)	-	II.	Kirchhoffov	zakon	(zaporedna	vezava)

sklepanje	 z	 de-
dukcijo

pravilnost	izpeljanih	sklepov Na	 osnovi	 Ohmovega	 zakona	 sklepati	 na	 ustrezne	 napetosti,	 jakosti,	 upornosti,	 na	
osnovi	dveh	Kirchhoffovih	zakonov	sklepati	na	ustrezne	zamenjave	upornosti	pri	vzpo-
rednih	in	zaporednih	vezavah
Na	osnovi	razmerja	upornosti	 in	prevodnosti,	odvisnosti	električne	upornosti	vodnika	
od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	 in	prereza,	vpliv	 temperature	na	električno	upor-
nost,	odvisnosti	dopustne	gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materialov,	prereza	voda,	
izolacije	voda	in	temperature	okolice	sklepati	na	ustrezne	vrednosti	

abstrahiranje pravilnost	rabe	simbolov
pravilnost	povezav	v	tokokrogu

Risanje	električnih	shem
Grafični	simboli:	upor,	potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	
kondenzator,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	
odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	genera-
tor,	motor,	žarnica,	akumulator,	baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.

reševanje	 proble-
mov

pravilnost	izbranih	metod	reševanja
pravilnost	izbranih	algoritmov
pravilnost	rešitve

Reševanje	dobro	definiranih	problemov:	metoda	od	konca	proti	začetku
Algoritmi	(Ohmov	zakon,	 I.	 in	 II.	Kirchhoffov	zakon)	npr.	nadomestni	upor	pri	vzpore-
dnih	in	zaporednih	povezavah	;	povečanje	merilnega	območja	ampermetra	in	volt-
metra,	itn.

analiza	napak pravilnost	pri	ugotavljanju	virov	napak tolerance	pri	merjenju	električnega	toka,	jakosti,	napetosti,	upornosti	v	%	padca	na-
petosti

Na	področju	spretnosti	in	veščin	se	običajno	pojavi	vprašanje,	ali	jih	je	
sploh	možno	ugotavljati	in	meriti	z	enkratnim	preizkusom,	ali	pa	je	nujno	
za	potrebe	ocenjevanja	ponoviti	dejavnosti	merjenja,	primerjanja,	razvr-
ščanja,	induktivnega,	deduktivnega	sklepanja,	abstrahiranja,	reševanja	
problemov	itn.	

Glede	na	postavljene	kriterije	(pravilnost	postopka,	natančnost	mer-
jenja,	ustreznost	kriterijev	primerjanja,	pravilnost	 razvrstitve	glede	na	
uporabljene	kriterije,	pravilnost	 izpeljanih	 sklepov	pri	 induktivnem	 in	
deduktivnem	 sklepanju,	 pravilnost	 rabe	 simbolov	 pri	 abstrahiranju,	
pravilnost	izbranih	metod,	pravilnost	izbranih	algoritmov	in	pravilnost	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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rešitve	pri	reševanju	problemov	itn.)	vidimo,	da	se	tudi	za	te	spretnosti	
in	veščine	lahko	oblikujejo	naloge	za	ugotavljanje	le-teh.	Na	ta	način	
(z	 enkratnim	 preizkusom)	 ne	 moremo	 ugotavljati	 praktičnega	 dela	
na	področju	merjenja	in	ostalih	spretnosti,	lahko	pa	ugotavljamo	ob-
vladovanje	teh	spretnosti	 in	veščin	na	kognitivni	 ravni	(postopkovno	
znanje).	Naloge,	 s	 katerimi	bi	merili	 naštete	 spretnosti	 in	 veščine,	bi	
bile	npr.	naslednje:

Merjenje	
Kriterij: pravilnost postopka

	 Označi	ustrezen	priklop	voltmetra	in	ampermetra	v	električ-
nem	tokokrogu:

Merjenje
Kriterij: natančnost meritve

 A-meter	povzroči _____________________ (povečanje)	uporno-
sti	električnega	tokokroga	ter ______________________	(zmanj-
šanje)	toka	in	napetosti	porabnika. 

Primerjanje
Kriterij: ustreznost (pravilnost) kriterijev primerjanja

	 V	čem	je	bistvena	razlika	med	prevodniki	in	polprevodniki?

Razvrščanje,	uvrščanje
Kriterij: Pravilnost razvrstitve glede na uporabljene kriterije

	 Silicij	sodi	med:	
a prevodnike
b polprevodnike
c izolatorje

Induktivno	in	deduktivno	sklepanje
Kriterij: Pravilnost izpeljanih sklepov

	 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	enaki	na-
petosti	ugotavljamo	večanje	jakosti	električnega	toka,	lahko	
zaključimo,	da:
a segrevanje poveča število prostih elektronov v vodniku
b segrevanje zmanjša število prostih elektronov v vodniku
c segrevanje poveča napetost pri viru električne energije
d segrevanje zmanjša napetost pri viru električne energije

	 Če	v	električnem	tokokrogu	povečamo	električno	napetost	
ob	istem	porabniku,	se	bo	jakost	toka…
a povečala
b ostala enaka
c zmanjšala

Abstrahiranje
Kriterij: Pravilnost rabe simbolov

	 Nariši	shemo

Abstrahiranje
Kriterij: Pravilnost povezav v tokokrogu
 Ali	sta	A-meter	in	V-	meter	pravilno	vezana?
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Reševanje	problemov
Kriteriji: Pravilnost izbranih metod reševanja, pravilnost izbranih algoritmov, pra-
vilnost rešitve

 Določi	varovalko	za	varovanje	naslednjih	porabnikov:	tri	luči	
po	300	W,	pralni	stroj	5	kW	in	mikrovalovno	pečico	1	kW!

Analiza	napak
Kriterij: Pravilnost pri ugotavljanju virov napak

 Z	večnamenskim	merilnikom	merimo	napetost	20	V.	Razred	
točnosti	merilnika	je	2,5,	njegova	skala	pa	ima	100	razdelkov.	
Izračunaj	in	primerjaj	absolutni	in	procentualni	pogrešek	mer-
jenja	pri	meritvi	na	merilnem	območju	30	V	in	100	V.	16

Analiza teh nalog (nekatere naloge smo ponovili namenoma) nam po-
kaže, da smo ta tip nalog že uporabili pri oblikovanju nalog pri prvi raz-
predelnici (razpredelnica A1) na taksonomski stopnji razumevanja in 
uporabe, kar je logično, če razumevanje (strukturnih) pojmov zahteva 
merjenje, primerjanje in razvrščanja, če razumevanje zakonitosti zahteva 
induktivno in deduktivno sklepanje, sklepanje po analogiji, abstrahiranje 
itn., če uporaba zahteva reševanje problemov. Ob pravilni sestavi nalog 
za ugotavljanje znanja na posameznih taksonomskih stopnjah (razpre-
delnica A1) bomo ugotovili, da že te naloge vsebujejo spretnosti in vešči-
ne iz razpredelnice B1.

Na	ta	način,	z	oblikovanjem	nalog	za	posamezna	področja	 in	različ-
ne	taksonomske	stopnje	dobimo	nabor	nalog,	ki	so	osnova	za	sestavo	
preizkusa	znanja.	Pred	tem	je	naloge	potrebno	urediti	tako,	da	zagota-
vljajo	čim	večjo	objektivnost	samega	točkovanja.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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1.3 Urejanje in točkovanje nalog v preizkusu — 
vprašanje objektivnosti 
Za	večanje	objektivnosti	točkovanja	uporabljamo	priporočila	za	sestavo	
nalog	objektivnega	tipa,	ki	obsegajo	naslednje	tipe	nalog:
•	 tip	dopolnjevanja	in	kratkih	odgovorov
•	 izbirni	tip
•	 alternativni	tip
•	 tip	povezovanja	in	urejanja
Uporaba	 teh	 tipov	 nalog	 naj	 bi	 omogočila	 čim	 večjo	 objektivizaci-
jo	 točkovanja	 rešitev	posameznih	nalog.	V	nadaljevanju	 je	nekaj	pri-
merov	preoblikovanja	nalog	v	skladu	s	temi	priporočili,	da	zadostimo	
objektivnosti	točkovanja:

Poznavanje simbolov, pojmov, zakonitosti, merskih enot, strojev in naprav
Pri	vprašanju,	s	katerim	preverjamo	poznavanje	simbolov,	je	pričakovani	
odgovor	»električni	tokokrog«.
	 Kaj	je	prikazano	na	shemi?

Na	to	vprašanje	se	bodo	pojavili	tudi	odgovori	kot	npr.	»električni	krog«,	ali	
npr.	»povezava	upora	in	vira	elektrike«	lahko	tudi	»žice,	ki	povezujejo	upor	
in	baterijo«	in	še	kaj	podobnega.	Kako	vrednotiti	te	različne	odgovore?	
Namesto	premišljanja,	 katere	od	vseh	možnih	odgovorov	priznati	 kot	
pravilne,	 je	 bolj	 smiselno	 preoblikovati	 to	 nalogo	 v	 nalogo	 izbirnega	
tipa	z	enim	samim	pravilnim	odgovorom.
 Kaj	je	prikazano	na	shemi?

 a električni tokokrog
 b zaporedna vezava uporov
 c vzporedna vezava uporov

ali kot nalogo alternativnega tipa. 
 Na	sliki	je	prikazana	shema	električnega	tokokroga

   DA NE

Glede	 na	 to,	 da	 pri	 nalogi	 dopolnjevanja	 pričakujemo	 edini	 možni	
odgovor	(električni	tokokrog),	je	smiselno	uporabiti	ta	tip	naloge.	Na-
loge	izbirnega	in	alternativnega	tipa	v	tem	primeru	zahtevajo	dejan-
sko	minimalno	stopnjo	spominjanja.	Če	se	 tako	odločimo,	potem	 je	
edini	pravilni	odgovor	električni	tokokrog	(in	se	je	treba	opredeliti,	ali	
bomo	upoštevali	tudi	odgovor	npr.	električni	krog).	Vsi	drugi	zapisi	so	
napačni,	pravilni	odgovor	pa	točkujemo	z	1	točko.

Drugo	nalogo	lahko	oblikujemo	prav	tako	kot	nalogo	dopolnjevanja	in	v	
tem	primeru	lahko	pričakujemo	podobne	težave	kot	pri	prejšnji	nalogi,	lah-
ko	bi	jo	oblikovali	tudi	kot	nalogo	izbirnega	ali	alternativnega	tipa,	kar	v	tem	
primeru	ni	smiselno,	lahko	pa	jo	tudi	oblikujemo	kot	nalogo	povezovanja.

Naloga	dopolnjevanja	bi	bila	naslednja:

 Identificiraj	posamezne	simbole!
 je simbol za _________________ (grelnik)

 je simbol za _________________ (upor)

 je simbol za  ________________  (stikalo)

Tudi	pri	 tako	oblikovani	nalogi	 se	 je	 treba	vnaprej	opredeliti,	ali	bomo	
upoštevali	 tudi	odgovore	(razen	zapisanih	v	oklepaju)	kot	npr.	za	grel-
nik:	grelno	telo,	porabnik,	ki	proizvaja	toploto	itn.	S	stališča	objektivnosti	
je	verjetno	za	to	nalogo	bolj	primeren	tip	povezovanja.	Nalogo	bi	torej	
preoblikovali	na	naslednji	način:

	 Poveži	simbole	in	njihova	poimenovanja:

	   stikalo

     grelnik
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			 	 	 žarnica

    upor

Kako	 točkovati	 tako	 nalogo?	 S	 stališča	 objektivnosti	 je	 smiselno	 vsako	
pravilno	povezavo	točkovati	s	točko	(drugače	imamo	težavo	pri	rešitvah,	
ki	imajo	npr.	dve	pravilni	in	dve	nepravilni	povezavi).	Vsako	pravilno	po-
vezavo	bomo	torej	vrednotili	z	eno	točko.

Naslednjo	 nalogo	 lahko	 oblikujemo	 kot	 nalogo	 dopolnjevanja	 kratkih	
stavkov	ali	kot	nalogo	alternativnega	tipa.	Če	jo	želimo	brez	težav	(objek-
tivno)	točkovati,	je	verjetno	najbolje	oblikovati	kot	nalogo	izbirnega	tipa.

Naloga dopolnjevanja

		 Kaj	je	nazivna	napetost? __________________________________
__________________________________________________________

 (Napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in maksimal-
ni izkoristek).

ali	kot	nalogo	izbirnega	tipa:

 Nazivna	napetost	je:
a napetost, ki omogoča porabniku minimalno porabo elek-

trične energije
b  napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in 

maksimalni izkoristek
c napetost, ki omogoča porabniku maksimalno porabo ele-

ktrične energije
d napetost, ki omogoča porabniku maksimalno delovanje

Naslednjo	nalogo	prav	tako	lahko	oblikujemo	kot	nalogo	dopolnjevanja	
kratkih	odgovorov	ali	pa	nalogo	izbirnega	tipa	(prva	je	zahtevnejša,	dru-
ga	pa	ustreznejša	za	objektivno	točkovanje).
Naloga	dopolnjevanja	in	kratkih	odgovorov	bi	bila:

	 Zapiši	enoto	za	električni	tok	in	jo	definiraj	________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 (Amper — jakost stalnega električnega toka, ki med dvema ravni-
ma vzporednima vodnikoma neomejene dolžine in zanemarljivega 
krožnega prereza, postavljenima v vakuumu v medsebojni razdalji 1 
metra povzroča silo enako 2x10-7 newtona na meter dolžine)

Naloga	 zahteva	 dve	 stvari,	 poznavanje	 enote	 za	 jakost	 električnega	
toka	ter	njeno	definicijo.	Prihajalo	bo	to	tega,	da	bo	polovica	odgovora	
pravilna,	polovica	nepravilna.	Zato	je	potrebno	posebej	točkovati	vsak	
odgovor	z	1	točko.

Naslednjo	nalogo	težko	preoblikujemo	v	kakšen	drugi	tip,	kot	nalogo	do-
polnjevanja.	

 Snovi	glede	na	prevodnost	delimo	na __________ (prevodnike) 
_______________(polprevodnike) _______________ (izolatorje)

Vsak pravilni odgovor točkujemo z 1 točko.

Nalogo,	ki	je	oblikovana	kot	naloga	kratkih	odgovorov,	

 Definiraj	II.	Kirchhoffov	zakon!	
 (V vsa kem sklenjenem tokokrogu je pritisnjena napetost po velikosti 

enaka vsoti vseh padcev napetosti tega tokokroga)

lahko	preoblikujemo	v	nalogo	izbirnega	tipa	in	jo	s	tem	lažje	(bolj	objek-
tivno)	točkujemo,	seveda	ob	tem	naloga	izgubi	nekaj	težavnosti.

 II.	Kirchhoffov	zakon	pravi,	da…
a je električna napetost v električnem krogu enaka zmnožku 

jakosti toka in upornosti 
b je v vsakem sklenjenem tokokrogu pritisnjena napetost 

po velikosti enaka vsoti vseh padcev napetosti tega to-
kokroga

c je v vsakem vozlišču vsota pritekajočih tokov enaka vsoti 
odtekajočih tokov

d je električna upornost vodnika odvisna od snovi, iz katere je 
vodnik, njegove dolžine in prereza

Pravilno izbrani odgovor vrednotimo z 1 točko.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Za	naslednjo	nalogo	lahko	ugotovimo,	da	je	ustrezno	oblikovana	kot	na-
loga	izbirnega	tipa,	lahko	bi	bila	oblikovana	tudi	kot	naloga	kratkih	od-
govorov.
	 Električni	tok	je:

a svobodno gibanje elektronov okrog atomskih jeder dolo-
čenih snovi

b usmerjeno gibanje elektronov urejeno z določeno silo
c usmerjeno gibanje protonov in nevtronov urejeno z dolo-

čeno silo
d gibanje prostih elektronov okrog jedra, ki je sestavljeno iz 

nevtronov in protonov
Pravilno izbrani odgovor točkujemo z 1 točko.

Za	primere	nalog	alternativnega	tipa	smo	izbrali	naslednje	naloge,	ven-
dar	v	tem	primeru	ta	rešitev	ni	posrečena.	Drži,	da	jih	 lahko	objektivno	
točkujemo,	vendar	obstaja	50%	možnost	ugibanja	pravilnega	odgovo-
ra.	V	takih	primerih	se	je	takim	nalogam	bolje	izogibati.

	 Izolanti	so	snovi,	ki	prevajajo	električni	tok.
      drži ne drži

 Električna	napetost	je	tisti	pritisk,	ki	sili	elektrone,	da	se	premi-
kajo	vzdolž	vodnikov. 

      drži ne drži

 Električna	napetost	je	razlika	višjega	in	nižjega	električnega	
potenciala.  

      drži ne drži

Naslednjih	nalog,	ki	so	izbirnega	tipa,	s	stališča	objektivnosti	ni	potrebno	
preoblikovati.	Lahko	jih	preoblikujemo	le,	če	želimo	povečati	zahtevnost	
nalog.	Če	prvo	nalogo	preoblikujemo	v	nalogo	dopolnjevanja	in	kratkih	
odgovorov,	ničesar	ne	izgubimo	glede	objektivnosti	točkovanja,	pri	dru-
gi	nalogi	pa	tako	preoblikovanje	vpliva	na	objektivnost	točkovanja,	zato	
smo	jo	pustili	kot	nalogo	izbirnega	tipa.

Na	sliki	je:

a paralelna ali vzporedna vezava
 b serijska ali zaporedna vezava
 c niti vzporedna niti zaporedna vezava

Ta	naloga	je	preoblikovana	v	nalogo	kratkih	odgovorov:

Na	sliki	je:

 ________________________ vezava

Na	sliki	je:		

			 	 														17

a paralelna ali vzporedna vezava
 b serijska ali zaporedna vezava
 c niti vzporedna niti zaporedna vezava
 d kombinacija zaporedne in vzporedne vezave

En	od	tipov	nalog	povezovanja	so	tudi	naloge	urejanja,	kot	 je	npr.	na-
slednja:

17	 http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/eOet1_01_05_04_02.html 
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	 Napiši	enoto	za	električno	napetost	__________________

itn.,	potem	običajno	teh	težav	nimamo.	Dejstvo	je,	da	ta	naloga	zahteva	
6	podatkov	in	tako	jo	tudi	točkujemo.

Za	razumevanje	pojmov	smo	v	naslednjih	nalogah	izbrali	izbirni	tip	na-
log,	zaradi	objektivnosti	točkovanja	smo	prvo	nalogo	iz	pozitivne	(na	ka-
terih	slikah	je	narisan	električni	krog)	preoblikovali	v	negativno	(na	kateri	
sliki	NI	narisan	električni	krog).	Če	bi	jo	pustili	v	prejšnji	obliki,	bi	se	srečali	s	
težavami	pri	različnih	odgovorih	kot	npr.	obkrožena	prva	in	druga	slika,	ob-
krožena	druga	in	tretja	slika	itn.	kar	je	nemogoče	smiselno	točkovati.	V	obeh	
primerih	pa	je	jasno,	da	gre	za	nerazumevanje	pojma	električni	tokokrog.

	 Na	kateri	sliki	NI	narisan	električni	krog?

	 slika 1         slika 2            slika 3 

Naslednji	dve	nalogi	sodita	med	naloge	 izbirnega	tipa	 in	 jih	s	stališča	
objektivnosti	ni	potrebno	preoblikovati.	

	 Med	vire	v	električnem	tokokrogu	prištevamo
	 a baterije    e voltmetre
 b ampermetre   f generatorje
 c akumulatorje   g žične upore
 d fotoelemente  h elektromotorje

	 Kaj	je	skupnega	generatorju	in	akumulatorju?
 a spreminjanje mehanske energije v električno
 b spreminjanje kemične energije v električno energijo
 c ustvarjajo napetost, ki poganja električni tok
 d oba sta porabnika električne energije

Naloge	v	nadaljevanju	so	naloge	alternativnega	tipa,	ki	smo	jim	dodali	
drugi	del	(utemelji	svoj	odgovor),	da	bi	se	izognili	ugibanju.	Vprašanje	je,	
kako	smiselno	točkovati	take	naloge.	Če	je	odgovor	pravilen,	utemeljitev	

	 Razvrsti	kovine	po	električni	prevodnosti	s	številkami	od	1	do	
5	tako,	da	najbolj	prevodni	pripišeš	številko	1:

 a baker  ___
 b železo  ___
 c aluminij  ___
 d srebro  ___
 e volfram  ___

Pri	tej	nalogi	samo	ugotavljanje	pravilnosti	razvrstitve	ni	sporno,	problem	
se	pojavi,	če	so	nekatere	razvrstitve	nepravilne.	Rešitev	za	točkovanje	je	
podobna	kot	 v	nalogah	dopolnjevanja	 in	nalogah	povezovanja.	 Toč-
kujemo	vsako	pravilno	uvrstitev	kovin,	ne	glede	na	spornost	take	rešitve.

Za	naslednji	dve	nalogi	je	za	objektivno	točkovanje	primerna	naloga	iz-
birnega	tipa	ter	naloga	povezovanja.

	 Od	česa	 je	odvisna	električna	upornost	vodnika?	 (Obkroži	
samo	pravilen	odgovor.)
a Od snovi, iz katerega je vodnik, njegove dolžine in prereza.
b Od snovi, izolatorja, s katerim je izoliran in od dolžine vodnika.
c Od dolžine vodnika, izolatorja, s katerim je izoliran, osvetlje-

nosti, temperature in prereza.
 d Samo od snovi vodnika (števila prostih elektronov).

 Poveži	s	puščicami	veličine	in	enote!
 jakost električnega toka  W (Watt)
 električna napetost   A (Amper)
 upornost     V (Volt)
 moč      Ω (Ohm)
 elektrina     S (Siemens)
 prevodnost    C (Coulombe)

Z	nalogami	povezovanja	smo	se	že	srečali,	s	stališča	objektivnosti	točku-
jemo	vsako	pravilno	povezavo	z	1	točko.	Pri	takih	nalogah	in	številu	točk,	
ki	prinesejo	take	naloge,	imamo	občutek,	da	so	precenjene.	Če	pa	to	
nalogo	preoblikujemo	v	šest	ločenih	nalog	dopolnjevanja,	npr.

	 Napiši	mersko	enoto	za	jakost	električnega	toka	_________

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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pa	nepravilna,	pomeni	da	je	šlo	za	ugibanje.	Če	je	odgovor	nepravilen,	
utemeljitev	pa	pravilna	(kar	bi	bilo	zelo	nenavadno)	potem	gre	za	nera-
zumevanje.	Iz	tega	sledi,	da	točkujemo	to	nalogo	z	1	točko	samo	v	pri-
meru,	da	sta	pravilni	tako	izbira	kot	utemeljitev.

	 Če	jakost	električnega	toka	primerjamo	s	pretokom	reke,	vi-
šinsko	razliko	v	toku	reke	z	električno	napetostjo	in	električni	
upor	z	ovirami	na	njeni	poti,	se	ti	ta	primerjava	zdi	ustrezna?	

 DA  NE 
	 Utemelji	svoj	odgovor!
 (DA, če razumemo razliko potencialov kot višinsko razliko, tok kot ele-

ktrino in upornost kot ovire boljšemu pretoku elektronov) (ali kaj po-
dobnega).

	 Ali	 lahko	 električno	 napetost	 razumemo	 kot	 potencialno	
energijo?

	 	 DA NE

	 Utemelji	svoj	odgovor:
 (DA. Napetost je razlika potenciala, ki sili elektrone k premikanju) (ali 

kaj podobnega).

	 Sledijo	še	naloge	izbirnega	tipa,	ki	niso	sporne	pri	objektivnem	
točkovanju.

	 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	enaki	na-
petosti	ugotavljamo	večanje	jakosti	električnega	toka,	lahko	
zaključimo,	da:

a segrevanje poveča število prostih elektronov v vodniku
b segrevanje zmanjša število prostih elektronov v vodniku
c segrevanje poveča napetost pri viru električne energije
d segrevanje zmanjša napetost pri viru električne energije

	 Če	v	istem	električnem	krogu	ob	konstantni	napetosti	konti-
nuirano	večamo	upornost,	se	bo	jakost	spreminjala	tako,	kot	
je	prikazano	na	sliki (obkroži številko pod sliko).

   

                               slika 1             slika 2      slika 3  slika 4

Naslednji	dve	nalogi	sta	v	resnici	nalogi	dopolnjevanja	oz.	kratkih	odgo-
vorov,	res	pa	je,	da	zahtevata	odgovore	v	grafični	oz.	matematični	obliki.

 Nariši	krivuljo,	kako	se	spreminja	upornost,	če	se	v	istem	ele-
ktričnem	krogu	ob	enaki	napetosti	kontinuirano	večamo	ja-
kost	toka!	

 Zapiši	v	obliki	enačbe	razmerja	napetosti,	jakosti	toka	in	upo-
ra	v	električnem	tokokrogu!

Pri	naslednji	nalogi	(ki	je	naloga	dopolnjevanja	in	kratkih	odgovorov)	pri-
čakujemo	dva	odgovora	(pravilno	umestitev	oznak	in	pravilno	enačbo),	
zato	ju	ustrezno	vsakega	posebej	točkujemo.

	 V	električnem	krogu	smo	merili	napetost	in	jakost	toka,	spremi-
njali	pa	smo	upor.	Rezultati	so	prikazani	v	razpredelnici.	V	raz-
predelnici	označi	merjene	veličine	(U,I,R)	in	izrazi	njihova	raz-
merja	z	ustrezno	matematično	enačbo	(ali	ustreznim	grafom).

10 10 1
20 10 2
30 10 3
40 10 4
50 10 5
60 10 6
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18	 	http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_051.html 
19   http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_046.html 
20    http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_019.html 

	 Razmerje	jakosti	toka	in	segrevanja	vodnika	je	prikazana	na	
grafu.	Obkroži	številko	pod	grafom:

		
                       graf 1                  graf 2                        graf 3 

Sledijo	dve	nalogi	kratkih	odgovorov	in	dve	nalogi	izbirnega	tipa,	pri	ka-
terih	točkovanje	ni	sporno	(1	točka	pravilni	odgovor):

 Zakaj	imajo	kovinska	telesa,	ki	so	povezana	z	električnim	vo-
dnikom,	enak	(isti)	električni	potencial? ____________________

 Zakaj	pravimo,	da	so	električni	potenciali	relativne	količine? 

__________________________________________________________

__________________________________________________

	 Če	v	električnem	tokokrogu	povečamo	električno	napetost	
ob	istem	porabniku,	se	bo	jakost	toka:
a povečala
b ostala enaka
c zmanjšala

	 V	električnem	krogu	(na	grafu)	se	potencial	v	vozlišču	A	po-
veča	za	5	V,	kaj	se	bo	zgodilo	z	potencialom	v	vozlišču	B?

a Napetost v vozlišču B se bo povečala za 5 V.
b Napetost v vozlišču B se bo zmanjšala za 5 V.
c Napetost v vozlišču B bo ostala enaka.
d Napetost v vozlišču B se bo povečala za 25 V.

Pri	naslednjih	nalogah	 je	pri	 točkovanju	potrebna	posebna	pozornost.	
Računske	 naloge	 zahtevajo	 pravilno	 nastavitev	 problema,	 uporabo	
ustreznih	enačb,	pravilni	izračun	in	pravilni	odgovor	na	zastavljeno	vpra-
šanje.	Stvar	odločitve	je,	ali	bomo	točkovali	vsako	od	teh	faz	posebej	ali	
samo	končni	pravilni	odgovor.	Ta	odločitev	 je	odvisna	od	tega,	katera	
znanja	zahtevamo	s	takimi	nalogami.	S	stališča	objektivnosti	je	smiselno	
vsako	 fazo	 točkovati	posebej	 (torej	bi	bili	kriteriji:	pravilnost	opredelitve	
problema,	pravilnost	enačbe,	pravilnost	izračuna	in	pravilnost	odgovo-
ra,	kar	bi	pomenilo	4	točke),	ker	se	pri	tem	izognemo	npr.	naslednjim	te-
žavam:	kako	točkovati	pravilen	odgovor	ob	napačno	postavljenem	pro-
blemu	in	pravilnem	izračunu	(ali	gre	za	slučajnost	ali	za	prepisovanje?).

 Pri	temperaturi	60	°C	znaša	upornost	žice	4,64	Ω.	Po	določe-
nem	času	se	žica	ohladi	in	upornost	ji	pade	na	4	Ω.	Določi	tem-
peraturo	žice,	če	je	njen	temperaturni	koeficient	0,004	K	-1	18

	 Upor	je	imel	pred	segrevanjem	upornost	15	Ω.	Ker	se	je	tem-
peratura	dvignila	za	150	°C,	se	mu	 je	upornost	znižala	na	
14,1	Ω.	Kolikšen	je	temperaturni	koeficient	upora?	19

	 Akumulator	z	napetostjo	12	V	je	napolnjen	z	elektrino	20000	
C,	ko	nanj	priključimo	porabnik	12	V	/	1	A.	Koliko	elektrine	
ostane	v	akumulatorju	po	dveh	urah	delovanja?	20

	 Na	napetostnem	delilniku	ki	ga	sestavljata	upora	Ra	in	Rb	je	
napetost	na	uporih	v	razmerju	1:5.	Skozi	delilnik	teče	tok	0,2	
A,	nadomestna	upornost	delilnika	pa	je	240	Ω.	Kolikšna	je	na-
petost	na	uporu	Ra	in	kolikšna	je	celotna	napetost,	na	katero	
je	priključen	delilnik?	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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S	stališča	objektivnosti	so	še	najbolj	komplicirane	naloge	esejskega	tipa,	
kot	so	npr.	naloge:

 Razloži	delovanje	električnega	generatorja!

Za	doseganje	čim	večje	objektivnosti	 točkovanja	 je	za	take	naloge	po-
trebno	oblikovati	ustrezne	kriterije,	(in	o	teh	kriterijih	obvestiti	dijake)	kot	npr.:
 • opis sestavnih delov generatorja   1 točka
 • opis funkcije sestavnih delov generatorja 1 točka 
 • poimenovanje in razlaga temeljnega 
  principa, ki ga uporablja 
  (elektromagnetna indukcija)   2 točki
 • raba strokovne terminologije   1 točka

Če	 na	 ta	 način	 točkujemo	 take	 naloge,	 kljub	 opredeljenim	 kriterijem,	
je	subjektivnost	pri	točkovanju	takih	nalog	še	zmeraj	precejšnja	(npr.	pri	
rabi	strokovne	terminologije	lahko	zahtevamo	rabo	vseh	strokovnih	izra-
zov,	lahko	vsaj	polovico	itn.),	vendar	še	zmeraj	bolj	objektivno,	kot	če	teh	
kriterijev	ne	bi	oblikovali.

Stopnja uporabe

	 Nariši	shemo:	

	 	 							21

Pri vrednotenju te naloge lahko točkujemo pravilnost vsakega sim-
bola posebej ali shemo v celoti z eno točko. Glede na dejstvo, da 
smo poznavanje posameznih simbolov preverjali že v prejšnjih nalo-
gah in da pri tej nalogi gre za uporabo simbolov (tudi smiselno pove-
zovanje), je smiselno to nalogo vrednotiti v celoti z 1 točko.

Uporabo zakonitosti za reševanje realnih problemov pa	lahko	ugotavlja-
mo	z	nalogami	kot	so	npr.	

 Kateri	material	bi	uporabil	pri	krtačkah	elektromotorja	glede	
na	vpliv	temperature	na	prevodnost?

	 Z	ampermetrom	merilnega	območja	0	do	10	A	bi	radi	izmerili	
jakost	toka,	ki	je	predvidoma	okrog	22	ampera.	Ali	je	to	mo-
goče	in	če	je,	kako?	

	 V	stanovanju	sta	na	isto	varovalko	vzporedno	vezana	pral-
ni	stroj	moči	2	kW	in	grelec	moči	1	kW.	Kadar	koli	vključimo	
pralni	stroj	in	pri	tem	prej	že	deluje	grelec,	pregori	varovalka.	
Kako	razrešiti	ta	problem?

	 Določi	varovalko	za	varovanje	naslednjih	porabnikov:	tri	luči	
po	300W,	pralni	stroj	5KW	in	mikrovalovno	pečico	1KW.

	 Kako	močna	naj	bi	bila	varovalka,	s	katero	varujemo	inštala-
cijo	za	pralni	stroj	moči	5	kW	in	luč	moči	300	W?

	 Izdelati	je	potrebno	lučke	za	okrasitev	novoletne	smreke.	Ali	
bi	bilo	bolje	žarnice	vezati	vzporedno	ali	zaporedno?	Uteme-
lji	svojo	rešitev!

 Žarnice	v	lučkah	za	krasitev	novoletne	smreke	so	vezane	za-
poredno.	Kdaj	je	taka	rešitev	ustrezna?	Utemelji	svoj	odgovor!

Pri	nalogah	na	ravni	uporabe,	sinteze,	vrednotenja	smo	že	opozorili	na	te-
žavnost	točkovanja.	Zato	je	pri	takih	nalogah	potrebno	čim	bolj	natanč-
no	opredeliti	kriterije	za	točkovanje.	Pri	vsaki	od	nalog	na	ravni	uporabe	je	
možna	dvojna	rešitev:	ustrezna	in	optimalna	(varovalka	pri	pralnem	stroju	
ali	upor	pri	ampermetru	je	lahko	optimalno	izračunan,	lahko	pa	je	predi-
menzioniran,	vendar	še	zmeraj	ustrezen	za	rešitev	problema).	Vendar	to	

21	 	http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/index.html  
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	 •	 perspektiva	vrednotenja
	 •	 pravilnost	vrednotenja	z	določene	perspektive

In	posledično	točkujemo	vsako	pravilno	oceno	z	določene	perspektive.	
Težave	pri	objektivnem	točkovanju	takih	nalog	pa	ne	morejo	biti	razlog,	
da	se	nalog	na	ravni	uporabe,	sinteze,	vrednotenja	(dejansko	najžlah-
tnejših	nalog)	v	preizkusih	znanja	izogibamo.

Pri	nalogah,	ki	smo	jih	oblikovali	na	področju	(kognitivnih)	spretnosti	 in	
veščin	smo	že	ugotovili,	da	so	podobne	nalogam,	ki	smo	jih	oblikovali	za	
posamezne	taksonomske	stopnje.	Tako	sta	naslednje	dve	nalogi	dejan-
sko	nalogi	na	ravni	poznavanja:	

	 Označi	ustrezen	priklop	voltmetra	in	ampermetra	v	električ-
nem	tokokrogu:

Merjenje:	
Kriterij: Natančnost meritve

 A-meter	 povzroči _______________ (povečanje)	 upornosti	 ele-
ktričnega	tokokroga	ter ________________ (zmanjšane)	toka	in	
napetosti	porabnika. 

Naloge,	ki	obsegajo	primerjanje,	razvrščanje	in	uvrščanje	preverjajo	ra-
zumevanje	(strukturnih)	pojmov,	kot	sta	npr.	naslednji	dve	nalogi:

Primerjanje:	
Kriterij: Ustreznost (pravilnost) kriterijev primerjanja

	 V	čem	je	bistvena	razlika	med	prevodniki	in	polprevodniki?

ni	razlog,	da	bi	se	odrekli	takim	nalogam,	saj	je	to	cilj	izobraževanja	(upo-
raba	znanja,	sinteza	in	vrednotenje).	Zato	je	smiselno	pri	takih	nalogah	z	
navodilom	bolj	konkretizirati	nalogo	in	točkovati	vsako	fazo	posebej.	

	 V	stanovanju	sta	na	isto	varovalko	vzporedno	vezana	pral-
ni	stroj	moči	2	kW	in	grelec	moči	1	kW.	Kadar	koli	ob	tem	ko	
deluje	grelec	vključimo	pralni	stroj,	pregori	varovalka.	Kako	
razrešiti	ta	problem?

Zakaj se to dogaja?    
Kakšne so možne rešitve problema? 
Izračuni za prvo rešitev
Izračuni za drugo rešitev
Izbrana rešitev in utemeljitev

 Odgovor

Glede	na	 tako	konkretizirana	navodila	vsak	odgovor	 točkujemo	pose-
bej.	 Ustrezna	 razlaga,	 zakaj	 se	 to	 dogaja	 je	 točka,	 možne	 rešitve	 pro-
blema	(različna	vezava)	ena	točka,	izračun	za	prvo	rešitev	(zaporedna	
vezava	—	pravilna	enačba,	pravilen	izračun,	pravilen	odgovor)	tri	točke,	
izračun	za	drugo	rešitev	(vzporedna	vezava	—	pravilna	enačba,	pravilen	
izračun,	pravilen	odgovor)	tri	točke,	izbrana	rešitev	in	utemeljitev	dve	toč-
ki	in	odgovor	ena	točka,	kar	pomeni,	da	bi	bila	ta	naloga	»težka«	10	točk.	
Ali	je	»teža«	te	naloge	v	točkah	prevelika?	Naloga	zahteva	na	področju	
spretnosti	 in	veščin	naslednje:	faze	reševanja	problema	(diagnostika	—	
vzroki	problema,	iskanje	možnih	rešitev,	preverjanje	in	vrednotenje	različ-
nih	rešitev,	izbira	ustrezne	rešitve,	uporaba	izbrane	rešitve),	na	področju	
znanj	pa	naloga	zahteva	naslednje:	razumevanje	vpliva	prereza	vodni-
ka	na	upor	in	posledično	segrevanje,	razumevanje	razmerij	jakosti	toka,	
upora	in	napetosti	v	vzporednih	in	zaporednih	povezavah,	itn.	Ob	tem	
bomo	ugotovili,	da	teža	te	naloge	v	seštevku	točk	ni	predimezionirana.

Pri	nalogah	vrednotenja	kot	 je	npr.	»Žarnice	v	 lučkah	za	krasitev	novo-
letne	smreke	so	vezane	zaporedno.	Ali	je	taka	rešitev	ustrezna?	Utemelji	
svoj	odgovor!«	se	srečamo	s	podobnimi	 težavami	pri	objektivnem	toč-
kovanju	 odgovorov.	 Pri	 takih	 nalogah	 se	 pojavlja	 vprašanje,	 s	 katere	
perspektive	vrednotimo	določene	rešitve.	V	danem	primeru	z	najmanj	
dveh:	porabe	elektrike	in	primera	pregorevanja	ene	lučke	v	nizu.	Kar	pa	
pomeni,	da	imamo	v	takih	nalogah	dva	kriterija:

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Razvrščanje,	uvrščanje:	
Kriterij: Pravilnost razvrstitve glede na uporabljene kriterije

	 Silicij	sodi	med:	
prevodnike
polprevodnike

 izolatorje

Naloge,	ki	zahtevajo	induktivno	in	deduktivno	sklepanje,	so	naloge	razu-
mevanja	zakonitosti	in	vzročno	posledičnih	povezav	kot	je	npr.	naslednja	
naloga:

Induktivno	in	deduktivno	sklepanje:	
Kriterij: Pravilnost izpeljanih sklepov

 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	enaki	na-
petosti	ugotavljamo	večanje	jakosti	električnega	toka,	lahko	
zaključimo,	da:
a segrevanje poveča število prostih elektronov v vodniku
b segrevanje zmanjša število prostih elektronov v vodniku
c segrevanje poveča napetost pri viru električne energije

 d segrevanje zmanjša napetost pri viru električne energije

Naloge,	ki	zahtevajo	reševanje	problemov	(diagnostika	in	vzroki	proble-
ma,	možne	rešitve,	testiranje	možnih	rešitev,	vrednotenje	možnih	rešitev,	
izbira	optimalne	rešitve	in	izvedba)	so	dejansko	naloge,	s	katerimi	smo	
preverjali	taksonomsko	stopnjo	uporabe,	kot	je	npr.	naslednja	naloga:

Reševanje	problemov:	
Kriterij: Pravilnost izbranih metod reševanja, pravilnost izbranih algoritmov, pra-
vilnost rešitve

	 V	stanovanju	sta	na	isto	varovalko	vzporedno	vezana	pral-
ni	stroj	moči	2	kW	in	grelec	moči	1	kW.	Kadar	koli	vključimo	
pralni	stroj	in	pri	tem	prej	že	deluje	grelec,	pregori	varovalka.	
Kako	razrešiti	ta	problem?

Zakaj se to dogaja?    
Kakšne so možne rešitve problema? 
Izračuni za prvo rešitev
Izračuni za drugo rešitev
Izbrana rešitev in utemeljitev

 Odgovor

Analizo	napak	v	prejšnjih	nalogah	nismo	zajeli,	zato	bomo	pogledali	
kako	take	naloge	objektivno	točkovati.	V	primeru	spodnje	naloge	gre	
za	 enake	 principe	 točkovanja	 kot	 pri	 drugih	 računskih	 nalogah,	 kar	
pomeni,	da	posebej	točkujemo	vsako	fazo	naloge	posebej:	nastavitev,	
uporaba	ustreznih	enačb,	pravilnost	 izračunov	 in	pravilnost	primerja-
nja	rezultatov.

Analiza	napak
Kriterij: Pravilnost pri ugotavljanju virov napak

	 Z	večnamenskim	merilnikom	merimo	napetost	20	V.	Razred	
točnosti	 merilnika	 je	 2,5,	 njegova	 skala	 pa	 ima	 100	 razdel-
kov.	 Izračunaj	 in	primerjaj	absolutni	 in	procentualni	pogre-
šek	merjenja	pri	meritvi	na	merilnem	območju	30	V	in	100	V.	22

Če	zdaj	 tako	oblikovane	naloge	uporabimo	za	sestavo	preizkusa	zna-
nja	bomo	dobili	naslednji	preizkus	(pri	tem	je	treba	še	enkrat	opozoriti,	
da	preizkus	ne	pokrije	reprezentativna	znanja	te	učne	teme,	gre	samo	
za	primere	nalog	na	različnih	taksonomski	stopnjah,	s	katerimi	ilustriramo	
metodo	oblikovanja	preizkusa	znanja,	veljavnost	in	objektivnost	preizku-
sa	in	v	nadaljevanju	pretvarjanje	dosežkov	na	preizkusu	v	ocene	pri	nor-
mativnem	in	kriterijskem	ocenjevanju).

22	 	http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/inc_ie/02_P/P_02_001.html  
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1.4 Oblikovanje preizkusa

Poznavanje simbolov, pojmov, vzročno posledičnih povezav, 
merskih enot, strojev in naprav

	 Kaj	je	prikazano	na	naslednji	shemi?

______________________________
Pravilni odgovor 1 točka

	 Poveži	simbole	in	njihova	poimenovanja

  stikalo 

  grelnik

  žarnica

  upor
 Vsaka pravilna povezava 1 točka

	 Nazivna	napetost	je
a napetost, ki omogoča porabniku minimalno porabo elek-

trične energije
b napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in 

maksimalni izkoristek
c napetost, ki omogoča porabniku maksimalno porabo 

električne energije
d napetost, ki omogoča porabniku maksimalno delovanje

    Pravilni odgovor 1 točka

	 Zapiši	enoto	za	električni	tok	in	jo	definiraj _______________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

	
(Amper — jakost stalnega električnega toka, ki med dvema ravnima 
vzporednima vodnikoma neomejene dolžine in zanemarljivega 
krožnega prereza, postavljenima v vakuumu v medsebojni razdalji 1 
metra povzroča silo enako 2x10-7 newtona na meter dolžine)

     Zapis enote 1 točka
    Definicija enote 1 točka

	 Snovi	 glede	 na	 prevodnost	 delimo	 na	 ____________,	
______________	in	_____________.

	 II.	Kirchhoffov	zakon	pravi,	da:
a je električna napetost v električnem krogu enaka zmnož-

ku jakosti toka in upornosti 
b je v vsakem sklenjenem tokokrogu pritisnjena napetost po 

velikosti enaka vsoti vseh padcev napetosti tega tokokro-
ga

c je v vsakem vozlišču vsota pritekajočih tokov enaka vsoti 
odtekajočih tokov

d je električna upornost vodnika odvisna od snovi, iz katere 
je vodnik, njegove dolžine in prereza

	 Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Označi	ustrezen	priklop	voltmetra	in	ampermetra	v	električ-
nem	tokokrogu

Pravilno označen A in V 1 točka

	 A-meter	 povzroči _________________ upornosti	 električnega	
tokokroga	ter _______________ toka	in	napetosti	porabnika. 

 Vsak pravilni odgovor 1 točka, 
skupaj 2 točki

	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	 Električni	tok	je:
a svobodno gibanje elektronov okrog atomskih jeder dolo-

čenih	snovi
b usmerjeno gibanje elektronov urejeno z določeno silo
c usmerjeno gibanje protonov in nevtronov urejeno z dolo-

čeno silo
d gibanje prostih elektronov okrog jedra, ki je sestavljeno iz 

nevtronov in protonov

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Na	sliki	je:	

______________vezava

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

Na	sliki	je:	   

    23

a paralelna ali vzporedna vezava
b serijska ali zaporedna vezava
c niti vzporedna niti zaporedna vezava
d kombinacija zaporedne in vzporedne vezave

 Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Od	česa	 je	odvisna	električna	upornost	vodnika?	 (Obkroži	
samo	pravilen	odgovor.)
a Od snovi, iz katerega je vodnik, njegove dolžine in prereza.
b Od snovi, izolatorja, s katerim je izoliran in dolžine vodnika.
c Od dolžine vodnika, izolatorja, s katerim je izoliran, osvetlje-

nosti, temperature in prereza.
d Samo od snovi vodnika (številu prostih elektronov)

 Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Poveži	s	puščicami	veličine	in	enote!
Jakost električnega toka   W (Watt)
Električna napetost    A (Amper)
Upornost      V (Volt)
Moč       Ω (Ohm)
Elektrina      S (Siemens)
Prevodnost     C (Coulombe)

 Vsaka pravilna povezava 1 točka 
skupaj 6 točk

Razumevanje	pojmov,	zakonitosti,	delovanja	strojev	in	naprav

	 Na	kateri	sliki	NI	narisan	električni	krog?

      24          25

 Pravilno izbrana slika 1 točka

	

23	 	http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/eOet1_01_05_04_02.html   
24	 http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html 
25	 zhttp://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html 
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	 Med	vire	v	električnem	tokokrogu	prištevamo:
a baterije    e  voltmetre
b ampermetre   f  generatorje
c akumulatorje   g  žične upore
d fotoelemente  h  elektromotorje

 Vsak pravilno izbran odgovor 1 točka  
skupaj 4 točke

	 Kaj	je	skupnega	generatorju	in	akumulatorju?
a Spreminjanje mehanske energije v električno.
b	 Spreminjanje	kemične	energije	v	električno	energijo.
c	 Ustvarjajo	napetost,	ki	poganja	električni	tok.
d	 Oba	sta	porabnika	električne	energije.

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Če	jakost	električnega	toka	primerjamo	s	pretokom	reke,	vi-
šinsko	razliko	v	toku	reke	z	električno	napetostjo	in	električni	
upor	z	ovirami	na	njeni	poti,	se	ti	ta	primerjava	zdi	ustrezna?					

		 DA		 NE	

	 Utemelji	svoj	odgovor!	
Pravilna izbira in utemeljitev 1 točka

	 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	enaki	na-
petosti	 ugotavljamo	 zmanjšanje	 jakosti	 električnega	 toka,	
lahko	zaključimo	da:	
a segrevanje poveča število prostih elektronov v vodniku
b segrevanje zmanjša število prostih elektronov v vodniku
c segrevanje poveča napetost pri viru električne energije
d segrevanje zmanjša napetost pri viru električne energije

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	
	

	
	 Če	v	istem	električnem	krogu	ob	konstantni	napetosti	konti-

nuirano	večamo	upornost,	se	bo	jakost	spreminjala	tako,	kot	
je	prikazano	na	sliki. Obkroži	številko	pod	sliko.	

   
               

                  slika 1              slika 2     slika 3              slika 4

	    Pravilna izbira 1 točka

	 V	 električnem	 krogu	 smo	 merili	 napetost	 in	 jakost	 toka,	
spreminjali	pa	smo	upor.	Rezultati	so	prikazani	v	razpredel-
nici.	 V	 razpredelnici	 označi	 merjene	 veličine	 (U,I,R)	 in	 iz-
razi	njihova	razmerja	z	ustrezno	matematično	enačbo (ali	
ustreznim	grafom).

10 10 1

20 10 2

30 10 3

40 10 4

50 10 5

60 10 6

    Pravilne oznake 1 točka 
   Pravilna enačba 1 točka

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	 Razmerje	jakosti	toka	in	segrevanja	vodnika	je	prikazana	na	
grafu	(obkroži	številko	pod	grafom):	

		
    graf 1                  graf 2         graf 3 

  Pravilno izbran graf 1 točka

	 Zakaj	 imajo	kovinska	 telesa,	povezana	z	električnim	vodni-
kom,	enak	(isti)	električni	potencial?	____________________

    Pravilni odgovor 1 točka

	 Zakaj	pravimo,	da	so	električni	potenciali	relativne	količine?	
________________________________________________

    Pravilni odgovor 1 točka

	 V	električnem	krogu	(na	grafu)	se	potencial	v	vozlišču	A	po-
veča	za	5	V.	Kaj	se	bo	zgodilo	s	potencialom	v	vozlišču	B?

a Napetost v vozlišču B se bo povečala za 5 V. ( ne moremo 
govoriti o napetosti)

b Napetost v vozlišču B se bo zmanjšala za 5 V.
c Napetost v vozlišču B bo ostala enaka.
d Napetost v vozlišču B se bo povečala za 25 V.

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Pri	temperaturi	60	°C	znaša	upornost	žice	4,64	Ω.	Po	določe-
nem	času	se	žica	ohladi	in	upornost	ji	pade	na	4	Ω.	Določi	
temperaturo	žice,	če	je	njen	temperaturni	koeficient	0,004	
K-1	26.

    Nastavitev problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
	 	 	  Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 Upor	je	imel	pred	segrevanjem	upornost	15	Ω.	Ker	se	je	tem-
peratura	dvignila	za	150	°C,	se	mu	je	upornost	znižala	na	14,1	
Ω.	Kolikšen	je	temperaturni	koeficient	upora	27?

    Nastavitev problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
    Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 Akumulator	z	napetostjo	12	V	je	napolnjen	z	elektrino	20000	
C,	ko	nanj	priključimo	porabnik	12	V	/	1	A.	Koliko	elektrine	
ostane	v	akumulatorju	po	dveh	urah	delovanja?	28

    Nastavitev problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
    Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

26	 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_051.html  
27	 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_046.html 
28	 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_019.html 
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30	 http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/index.html  

	 Na	napetostnem	delilniku,	ki	ga	sestavljata	upora	Ra	in	Rb,	je	
napetost	na	uporih	v	razmerju	1:5.	Skozi	delilnik	teče	tok	0,2	
A,	nadomestna	upornost	delilnika	pa	je	240	Ω.	Kolikšna	je	na-
petost	na	uporu	Ra	in	kolikšna	je	celotna	napetost,	na	katero	
je	priključen	delilnik?	

    Nastavitev	problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
    Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 Z	večnamenskim	merilnikom	merimo	napetost	20	V.	Razred	
točnosti	 merilnika	 je	 2,5,	 njegova	 skala	 pa	 ima	 100	 razdel-
kov.	 Izračunaj	 in	primerjaj	absolutni	 in	procentualni	pogre-
šek	merjenja	pri	meritvi	na	merilnem	območju	30	V	in	100	V.29

    Nastavitev problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
    Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 Razloži	delovanje	električnega	generatorja!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Poimenovanje in razlaga temeljnega principa, ki ga uporablja 2 točki
Raba strokovne terminologije 1 točka

     skupaj 5 točk

Stopnja	uporabe	simbolov,	zakonitosti

	 Nariši	shemo:	
	 	 										30

   

    Pravilna uporaba ustreznih simbolov 1 točka
    Pravilna vezava 1 točka
    Skupaj 2 točki

	 Z	ampermetrom	merilnega	območja	0	do	10	A	bi	radi	izmerili	
jakost	toka,	ki	znaša	predvidoma	približno	22	amperov.	Ali	je	
to	mogoče	in	če	je,	kako?	

    Nastavitev problema 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka
    Pravilni izračun 1 točka
    Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 V	stanovanju	sta	na	isto	varovalko	vzporedno	vezana	pral-
ni	stroj	moči	2	kW	in	grelec	moči	1	kW.	Kadar	koli	vključimo	
pralni	stroj	in	pri	tem	prej	že	deluje	grelec,	pregori	varovalka.	
Kako	razrešiti	ta	problem?

 Zakaj se to dogaja?      1 točka
 Kakšne so možne rešitve problema?    1 točka
 Izračuni za prvo rešitev     3 točke
 Izračuni za drugo rešitev    3 točke
 Izbrana rešitev in utemeljitev    2 točki
 Odgovor       1 točka
       Skupaj 10 točk

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	 Žarnice	v	lučkah	za	krasitev	novoletne	smreke	so	vezane	za-
poredno.	Ali	je	taka	rešitev	ustrezna?	Utemelji	svoj	odgovor!

    Načini vrednotenja 2 točki
   Pravilnost vrednotenja 2 točki

Dobili	smo	preizkus	znanja,	ki	je	oblikovan	tako,	da	se	zahtevnost	vpra-
šanj	in	nalog	stopnjuje	(od	poznavanja	preko	razumevanja	do	rabe	in	
vrednotenja),	pri	vsaki	nalogi	smo	opredelili,	kaj	točkujemo	in	s	kakšnim	
številom	točk,	kar	pomeni,	da	smo	zadostili	kriterijem	veljavnosti	in	objek-
tivnosti	preizkusa	(veljavnosti	še	ne,	opozorili	smo	že,	da	preizkus	ne	po-
krije	reprezentativnih	znanj	te	učne	teme,	gre	samo	za	primere	nalog	na	
različnih	taksonomski	stopnjah,	s	katerimi	ilustriramo	metodo	oblikovanja	
preizkusa	znanja	in	točkovanja	posameznih	odgovorov	oziroma	rešitev).	
Preizkus	 oziroma	 posamezne	 naloge	 bi	 morali	 še	 analizirati	 glede	 na	
npr.	atraktivnost	odgovorov	pri	nalogah	izbirnega	tipa	in	nekatere	druge	
lastnosti,	vendar	to	presega	namen	tega	besedila.

Če	seštejemo	vse	možne	točke	v	preizkus,	bomo	dobili	85	možnih	točk.	
Zastavlja se vprašanje, kje postaviti mejo za prvo pozitivno oceno (za-
dostno), kje pa postaviti meje za ostale pozitivne ocene. Ali je, tako 
kot pri točkovanju posameznih nalog, sploh možno vnaprej postavljati 
meje za posamezne ocene. Odgovor je NE in DA, odvisno od načina, 
s katerim pristopimo k pretvarjanju doseženih točk v ocene. V	nada-
ljevanju	bomo	pogledali,	kako	določimo	meje	za	posamezne	ocene	v	
primeru,	ko	k	pretvarjanju	pristopamo	skozi	prizmo	normativnega	oce-
njevanja	in	kako,	ko	k	pretvarjanju	točk	v	ocene	pristopamo	skozi	prizmo	
kriterijskega	ocenjevanja.
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1.5 Vrednotenje preizkusa glede na normo — norma-
tivno ocenjevanje
Pretvarjanje	dosežka	na	preizkusu	v	ocene	-	ocenjevanje

Ocenjevanje	 je	 dejansko	 pretvarjanje	 ugotovljenega	 znanja,	 dosežka	
(seštevka	doseženih	točk)	na	preizkusu	v	ocene	glede	na	določeno	refe-
renčno	točko.	Pri	normativnem	ocenjevanju	je	ta	referenčna	točka	dolo-
čena	normirana	skupina	dijakov,	osnova	za	to	normo	je	prepričanje,	da	
se	znanje	distribuira	normalno,	kar	pomeni,	da	se	bodo	dosežki	na	pre-
izkusih	znanja,	pod	pogojem,	da	so	preizkusi	sestavljeni	ustrezno,	distri-
buirali	normalno.	Same	ocene	so	stvar	dogovora,	ki	je	zapisan	v	ustrezni	
šolski	zakonodaji	(ali	bodo	ocene	izražene	na	5	stopenjski,	10	–	stopenjski	
ali	kakšni	drugi	številčni	lestvici,	s	črkami	ali	posameznimi	ocenami	v	opi-
sni	obliki	ali	z	besedami	kot	je	npr.:	opravil	–	ni	opravil).	Torej	je	pogoj	za	
spreminjanje	dosežkov	(točk)	v	ocene	normalnost	distribucije	rezultatov	
ali	pa	vsaj	uporaba	statistike	in	ustrezno	znanje	na	tem	področju	(z-vre-
dnosti,	centili,	rangiranje	itn.).	

Preizkusi	znanja	ali	naloge	objektivnega	tipa	so	nastali	prav	zaradi	bolj	
veljavnega	 in	 objektivnega	 ocenjevanja	 v	 primerjavi	 z	 ustnim	 ali	 s	 pi-
snim	ocenjevanjem	popolnoma	odprtih	odgovorov	dijakov.	S	preizkusi	
znanja	naj	bi	odpravili	nekatere	pomanjkljivosti	ocenjevanja,	predvsem	
tistih,	ki	so	posledica	različnih	subjektivnih	dejavnikov.	Tako	se	je	že	s	sa-
mim	začetkom	uporabe	preizkusov	znanja	te	oblike,	pojavilo	vprašanje,	
kako	spremeniti	dosežek	(točke)	v	ustrezne	ocene.

»V	začetni	 fazi	uvajanja	preizkusov	znanja	so	skušali	oceniti	znanje	na	
podlagi	tega,	koliko	odstotkov	nalog	je	učenec	v	preizkusu	rešil.	Pri	nas	
so	nekateri	predlagali,	da	naj	bi	učenec	za	najnižjo	pozitivno	oceno	rešil	
najmanj	35	odstotkov	nalog	v	testu.	Za	oceno	zadostno	bi	učenec	moral	
rešiti	od	36	do	50	odstotkov	nalog,	za	oceno	dobro	51	do	71	odstotkov,	
za	oceno	prav	dobro	od	71	do	85	odstotkov	in	za	oceno	odlično	nad	86	
odstotkov	vseh	nalog.	Ta	kriterij	spreminjanja	rezultatov	preizkusa	v	šolske	
ocene	je	povsem	subjektivno	določen	in	je	zato	za	šolsko	prakso	neupo-
raben.	

Razen	tega,	da	je	težko	določiti,	koliko	učnega	gradiva	naj	učenec	ob-
vlada,	da	dobi	zadostno,	dobro,	prav	dobro	ali	odlično	oceno	—	saj	za	
to	nimamo	objektivnih	kriterijev	—	je	določanje	ocen	na	podlagi	odstot-
ka	pravilno	rešenih	nalog	za	posamezne	ocene	sporno	tudi	zato,	ker	je	
v	veliki	meri	odvisno	od	težavnosti	testnih	nalog.	Če	so	v	testu,	s	katerim	
ocenjujemo	znanje	učencev,	zelo	težke	naloge,	je	razumljivo,	da	mora	
dobiti	učenec	pozitivno	oceno	tudi	v	primeru,	ko	reši	manj	kot	35	odstot-
kov	nalog.	Če	pa	je	test	znanja	zelo	lahek	in	zajema	samo	ključne	cilje,	
mora	učenec	za	pozitivno	oceno	rešiti	skoraj	vse	naloge,	recimo	80	od-
stotkov	nalog	ali	celo	več.«	31

Razlogov,	ki	govorijo	proti	temu	pristopu	pri	pretvarjanju	dosežkov	(točk)	
v	ocene	po	določenih	odstotkih,	je	bistveno	več,	vendar	jih	na	tem	me-
stu	ne	bomo	ponavljali,	glede	na	to	da	so	podrobno	razloženi	v	citira-
nem	delu	L.	Zormana.

»Nekateri	spreminjajo	testne	rezultate	v	šolske	ocene	na	osnovi	centilov,	
toda	tudi	tako	spreminjanje	ni	vedno	ustrezno.	Centili	nam	povedo,	ka-
kšen	odstotek	učencev	je	pod	določenim	testnim	rezultatom	in	kakšen	
odstotek	nad	njim…..	Centili	 razdelijo	celotno	skupino	na	100	delov.	 Ta	
razvrstitev	centilov	se	opira	na	normalno	porazdelitev	rezultatov.	V	prime-
ru,	da	je	porazdelitev	normalna,	doseže	največ	učencev	povprečne	re-
zultate,	manjše	število	učencev	pa	ekstremno	dobre	ali	slabe.	Po	tej	raz-
vrstitvi	dobi	učenec,	katerega	rezultat	se	uvršča	v	npr.	28.	centil,	oceno	
zadostno,	učenec,	katerega	rezultat	pade	v	45.	centil,	oceno	dobro	itd.	
Čeprav	so	v	prikazani	razdelitvi	centilov	kriteriji	za	posamezne	ocene	do-
ločeni	na	osnovi	normalne	porazdelitve,	je	tudi	taka	delitev	lahko	vpra-
šljiva.	S	to	delitvijo	še	vedno	nismo	rešili	bistvenega	vprašanja,	to	je,	koliko	
snovi	naj	učenec	obvlada,	da	lahko	upravičeno	dobi	pozitivno	oceno.	
Kot	pri	spreminjanju	testnih	rezultatov	v	ocene	na	podlagi	odstotka	pra-
vilno	rešenih	nalog,	tako	tudi	pri	ocenjevanju	učencev	na	podlagi	cen-
tilov	ni	mogoče	upoštevati	vsebine	in	kvalitete	učenčevega	znanja.«	32	

Tudi	metoda	rangiranja	učencev,	pri	kateri	učitelj	najprej	razvrsti	učen-
ce	glede	na	njihove	rezultate	in	jim	pripiše	ocene	glede	na	razporeditev	

31  Zorman, L (1968): Preverjanje in ocenjevanje znanja ter opazovanje učencev v šoli, DZS, Ljubljana
32	 	Zorman, L (1968): Preverjanje in ocenjevanje znanja ter opazovanje učencev v šoli, DZS, Ljubljana

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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rezultatov	v	normalni	distribuciji	(graf)	ne	rešuje	vprašanja	kvantitete	in	
kvalitete	znanja	učencev.

Iz	slike	je	razvidno,	da	je	v	prvem	intervalu	od	leve	proti	desni	7	odstotkov	
učencev,	ki	imajo	najslabše	znanje.	V	naslednjem	intervalu	proti	desni	je	
24	odstotkov	takih	učencev,	ki	imajo	nekoliko	več	znanja.	Nato	sledijo	v	
srednjem	intervalu	učenci,	ki	 imajo	povprečno	znanje.	Teh	učencev	je	
največ,	kar	38	odstotkov.	Od	sredine	naprej	pa	število	učencev	pada,	
tako	da	 jih	 je	v	četrtem	 intervalu	24	odstotkov.	V	 tem	 intervalu	 je	 torej	
enako	število	učencev	kot	v	drugem.	V	petem	intervalu	pa	je,	podobno	
kot	v	prvem,	samo	7	odstotkov	učencev.	Ti	učenci	imajo	v	nasprotju	s	tisti-
mi,	ki	so	na	skrajni	levi	strani,	normalne	porazdelitve	največ	znanja.	Torej	
bi	se	na	ta	način	distribuirale	tudi	ocene.

Meje	za	posamezne	ocene	pa	se	lahko	postavljajo	na	osnovi	absolutne-
ga	ali	stalnega	kriterija	(meje	za	posamezne	ocene	postavimo	vnaprej	ne	
glede	na	dejanske	rezultate	določenega	preizkusa	kot	npr.	od	80	možnih	
točk	je	50%	-	40	točk	in	to	je	meja	za	pozitivno	oceno)	ali	relativnega	oz.	
spremenljivega	kriterija,	pri	katerem	pri	določanju	mej	upoštevamo	dejan-
ske	rezultate	(npr.	od	možnih	80	točk	je	najboljši	dosegel	70	točk,	50%	od	
70	točk	je	35	točk,	kar	pomeni,	da	bo	meja	za	pozitivno	oceno	35	točk).	
Tako	absolutni	kot	relativni	kriterij	pri	normativnem	ocenjevanju	imata	svo-
je	prednosti	in	pomanjkljivosti,	ki	jih	na	tem	mestu	ne	bomo	obravnavali.

Kakorkoli	že,	ostane	dejstvo,	da	pri	normativnem	ocenjevanju	primerjamo	
dosežek	dijaka	z	dosežki	drugih	dijakov	in	na	osnovi	tega	določimo	oce-
no	oziroma	ovrednotimo	dosežek.	Ocene	nam	torej	ponujajo	informacije	
o	razlikah	med	dijaki	in	ne	o	kvantiteti	in	kvaliteti	njihovega	znanja.	Pri	tem	
načinu	so	ocene	dijakov	odvisne	od	skupine	dijakov,	ki	so	vključeni	v	dolo-
čen	razred	in	tako	pridobljena	ocena	ponuja	informacijo	samo	o	položaju	
učnega	dosežka	posameznega	dijaka	znotraj	skupine	(razreda,	 letnika).	
Znanje	drugih	dijakov	namreč	predstavlja	nezanesljivo	referenčno	točko	
za	presojanje	znanja,	ti	odstotki	pa	ne	predstavljajo	odstotkov	znanja.	

Prav	zato	avtorji	prve	publikacije	o	»testih	znanja«	v	našem	prostoru	celo	
odsvetujejo	uporabo	»testov	znanja«	neposredno	za	ocenjevanje,	am-
pak	jih	priporočajo	kot	dodatno	informacijo	pri	oblikovanju	ocene	dru-
gim	oblikam	ugotavljanja	znanja.

In kaj lahko naredimo pri našem preizkusu znanja glede meje za posa-
mezne ocene pred uporabo tega preizkusa? Pred	preizkusom	ne	vemo,	
kako	se	bodo	distribuirali	dosežki	(ali	bo	distribucija	dosežkov	normalna	

ali	ne),	tudi	če	bi	uporabili	relativni	kriterij,	na	to	vprašanje	ni	mogoče	od-
govoriti.	V	primeru,	da	se	bodo	dosežki	kljub	vsemu	distribuirali	normal-
no,	še	zmeraj	ne	moremo	postaviti	meje	za	posamezne	ocene	v	obliki	
točk,	ker	ne	vemo,	pri	katerem	številu	točk	bo	»odrezanih«	prvih	7%	do-
sežkov,	pri	katerem	številu	točk	bo	»odrezanih«	naslednjih	24%	oziroma	
naslednjih	38%	dosežkov	 itn.	 (glej	graf	normalne	porazdelitve).	Vse	 te	
parametre	lahko	določimo	šele	potem,	ko	imamo	rezultate	preizkusa	in	
opravimo	ustrezne	analize	(tako	na	ravni	posameznih	nalog	—	težavnost,	
diskriminativnost,	itn.	kot	na	ravni	preizkusa	kot	celote).	

Od kod torej izhajajo zahteve po vnaprejšnjem določanju mej za posa-
mezne ocene pri normativnem ocenjevanju ostaja skrivnost?
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1.6 Vrednotenje preizkusa glede na kriterije — 
kriterijsko ocenjevanje
Pri	 kriterijskem	 ocenjevanju	 primerjamo	 dosežek	 dijaka	 na	 preizkusu	 z	
vnaprej	postavljenimi	standardi	znanja	in	na	osnovi	te	primerjave	dolo-
čimo	oceno	oziroma	vrednotimo	 izdelek.	Torej	so	 referenčna	točka	za	
pretvarjanje	doseženih	točk	v	ocene	pri	preizkusu	znanja	vnaprej	opre-
deljeni	standardi	znanj.	Pri	kriterijskem	ocenjevanju	so	torej	nujni	vnaprej	
opredeljeni	 standardi	znanja	za	posamezne	ocene,	 iz	česar	sledi	 tudi	
opredelitev	standardov	znanj	—	standard	je	kvantiteta	in	kvaliteta	znanj,	
ki	ga	zahtevamo	za	posamezno	oceno	ali	bolj	natančno:	

Standardi	so	operacionalizirani	cilji	(kvantiteta	in	kvaliteta	znanj,	spretnosti	
in	veščin)	ki	naj	bi	jih	učenec/dijak	dosegel	za	posamezne	ocene.	Mini-
malni	standard	so	operacionalizirani	cilji,	ki	naj	bi	jih	učenec/dijak	dosegel	
za	prvo	pozitivno	oceno	(zadostno)	in	predstavlja	tisto	kvantiteto	in	kvalite-
to	znanj,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	nujno	predznanje	za	nadaljnje	učenje	
pri	 določeni	 programski	 enoti	 (pri	 načrtovanju	 učnih	 tem)	 oziroma	 tisto	
kvantiteto	in	kvaliteto	znanj,	spretnosti	in	veščin,	ki	je	nujno	potrebno	za	ko-
rektno	izvedbo	določene	delovne	naloge	(pri	načrtovanju	učnih	situacij).

Kriterijsko	 ocenjevanje	 kot	 meje	 za	 posamezne	 ocene	 postavlja	 dolo-
čeno	znanje	(npr.	minimalni	standard	znanja	za	zadostno	oceno).	Uče-
nec,	ki	izkaže	obvladovanje	tega	znanja	(npr.	minimalnega	standarda	
znanja)	dobi	ustrezno	oceno	(npr.	zadostno),	ne	glede	na	to,	kako	so	isti	
preizkus	reševali	njegovi	sošolci.	Pri	normativnem	ocenjevanju	standar-
dov	znanja	ne	potrebujemo,	kriterijsko	ocenjevanje	pa	brez	opredelje-
nih	standardov	znanja	ni	mogoče.	

Vrednotenje preizkusa

Če	se	vrnemo	k	našemu	preizkusu	in	pretvarjanju	dosežkov	na	preizkusu	
v	ocene,	ugotovimo,	da	nam	za	kriterijsko	ocenjevanje	nekaj	manjka:	
standardi	znanj.	Zato	se	moramo	vrniti	na	začetek	našega	načrtovanja	
učne	teme	 in	znotraj	naših	 razpredelnic	(A1	 in	B1)	opredeliti	vsaj	mini-
malne	standarde	znanja	ter	v	nadaljevanju	pogledati,	na	kakšen	način	
(tehnično)	dosežke	v	preizkusu	pretvoriti	v	ustrezne	ocene.	

Pogled	na	razpredelnice	nam	pokaže,	da	so	v	razpredelnicah	že	opre-
deljeni	»optimalni«	 standardi	znanj,	 spretnosti	 in	veščin.	Dijak,	ki	obvla-
da	vsa	znanja	na	vseh	taksonomskih	stopnjah,	nesporno	zasluži	odlično	

oceno.	Znotraj	optimalnega	standarda	je	potrebno	še	določiti	minimalni	
standard,	torej	znanja,	spretnosti	in	veščine	za	prvo	pozitivno	oceno	(za-
dostno).	Pri	tem	se	zastavi	vprašanje,	po	katerem	kriteriju	izberemo	tista	
znanja	spretnosti	in	veščine,	ki	sodijo	v	minimalni	standard.

Določanje	minimalnih	standardov	 lahko	opravimo	na	različne	načine,	
v	 nadaljevanju	 obravnavamo	 dva	 pristopa,	 ki	 sta	 odvisna	 od	 načina	
načrtovanja	izobraževalnega	procesa.	V	primeru	načrtovanja	izobraže-
valnega	procesa	v	obliki	učne	teme	so	minimalni	standardi	tista	znanja,	
spretnosti	 in	 veščine,	 ki	 so	 nujni	 za	 to,	 da	 dijak	 normalno	 sledi	 pouku.	
To	pomeni,	da	 je	minimalni	standard	določene	učene	teme	dejansko	
predznanje,	ki	omogoča	dijaku	razumevanje	učnih	tem,	ki	sledijo.	Drugi	
pristop	je	uporaben	takrat,	ko	načrtujemo	izobraževalni	proces	v	obliki	
učnih	situacij.	V	tem	primeru	je	minimalni	standard	tisto	znanje,	spretno-
sti	in	veščine,	ki	omogočajo	dijaku	korektno	izvedbo	določene	delovne	
naloge,	na	osnovi	katere	je	oblikovana	učna	situacija.	

Glede	na	dejstvo,	da	je	naš	primer	narejen	na	osnovi	načrtovanja	izo-
braževalnega	procesa	v	obliki	učne	teme	(načrtovanje	pouka	v	obliki	
učnih	 situacij	 bomo	 obravnavali	 v	 nadaljevanju),	 bomo	 v	 našem	 pri-
meru	minimalne	standarde	oblikovali	na	osnovi	predznanja,	ki	ga	dijak	
potrebuje,	da	lahko	sledi	naslednjim	učnim	temam,	ki	sledijo	v	modulu	
»Poznavanje	zgradbe	in	delovanja	elementov	električnega	kroga,	elek-
tronskih	elementov	ter	elektronskih	sklopov«.	

V	razpredelnici	smo	z	barvnim	tiskom	označili	tista	znanja,	spretnosti	in	ve-
ščine,	ki	 jih	dijak	nujno	potrebuje,	da	sledi	nadaljnjim	učnim	temam,	to-
rej	minimalne	standarde	znanja.	V	tej	obliki	nam	razpredelnice	ponujajo	
znanja,	spretnosti	 in	veščine	za	oceno	odlično	(razpredelnice	v	celoti	—	
»optimalni	standard«)	ter	znanja,	spretnosti	in	veščine	za	oceno	zadostno	
(obarvano	besedilo	—	»minimalni	standard«).	

Če	bi	dejansko	želeli	biti	dosledni	pri	kriterijskem	ocenjevanju,	bi	na	po-
doben	način	morali	označiti	znotraj	razpredelnic	dodatna	znanja,	spre-
tnosti	 in	veščine	nad	minimalnim	standardom	za	oceno	dobro	ter	tudi	
dodatna	znanja	za	oceno	prav	dobro.	Glede	na	zapletenost	pretvarja-
nja	dosežkov	na	preizkusu	v	ocene	pri	takem	pristopu	tega	ne	bomo	nare-
dili,	ampak	si	bomo	delo	olajšali	z	uporabo	točk	in	pretvorbo	točk	v	ocene,	
kar	bo	prikazano	v	nadaljevanju.	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Predpostavimo,	da	bi	razpredelnici	z	opredeljenimi	minimalnimi	in	optimalnimi	standardi	izgledali	približno	tako	(glej	razpredelnico	A	za	znanja	in	raz-
predelnico	B1	za	spretnosti	in	veščine	miselnih	procesov):	33

Znanja:

Razpredelnica A (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom) 

 kriterij
področje poznavanje razumevanje uporaba

simboli Shema	 električnega	 tokokroga	 in	 grafični	 simboli:	
upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	 navitje,	 navitje	
z	železnim	jedrom,	kondenzator,	kondenzator	s	spre-
menljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	
odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	gal-
vanometer,	transformator,	generator,	motor,	žarnica,	
akumulator,	baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemlji-
tev

Shema	 električnega	 tokokroga	 in	 grafični	 simboli:	
upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	 navitje,	 navitje	
z	železnim	jedrom,	kondenzator,	kondenzator	s	spre-
menljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	 varoval-
ka,	odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	
galvanometer,	transformator,	generator,	motor,	žar-
nica,	 akumulator,	 baterija,	 stikali,	 dvopolno	 stikalo,	
ozemljitev

pojmi Električna	energija
Električni	tok
Električni	tokokrog
Vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električne	 ener-
gije,	 električni	 vod,	 nazivna	 napetost	 (mala,	 nizka,	
srednja	 visoka),	 prevodniki	 (kovine,	 uporove	 žice,	
oglje,	elektroliti),	 izolatorji,	 jakost	 toka,	gostota	toka,	
dopustna	gostota	toka,	električna	napetost,	električ-
ni	 potencial,	 električno	 polje,	 električna	 upornost,	
električna	prevodnost,	specifična	upornost,	tempe-
raturni	koeficient,	padec	napetosti,	električna	ener-
gija	in	moč,	izkoristek	stroja

Električna	energija
Električni	tok
Električni	tokokrog
Vir	električne	energije,	porabnik	ele-
ktrične	 energije,	 električni	 vod,	 na-
zivna	napetost	(mala,	nizka,	srednja	
visoka),	 prevodniki	 (kovine,	 uporo-
ve	 žice,	 oglje,	 elektroliti),	 izolatorji,	
jakost	 toka,	gostota	 toka,	dopustna	
gostota	 toka,	 električna	 napetost,	
električni	potencial,	električna	upor-
nost,	 električna	 prevodnost,	 speci-
fična	 upornost,	 temperaturni	 koefi-
cient,	 padec	 napetosti,	 električna	
energija	in	moč,	izkoristek	stroja*

Električna	energija
Električni	tok
Električni	tokokrog
Vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električne	 ener-
gije,	električni	 vod,	 nazivna	napetost	 (mala,	nizka,	
srednja	 visoka),	 prevodniki	 (kovine,	 uporove	 žice,	
oglje,	elektroliti),	 izolatorji,	 jakost	 toka,	gostota	toka,	
dopustna	gostota	toka,	električna	napetost,	električ-
ni	potencial,	električna	upornost,	električna	prevo-
dnost,	specifična	upornost,	temperaturni	koeficient,	
padec	napetostni,	električna	energija	in	moč,	izko-
ristek	stroja

33	 Avtor tega primera, prikazanega v razpredelnicah, ni doma na tem strokovnem področju, zato tudi označeni minimalni standardi niso dejanski minimalni standardi, ampak so namenjeni zgolj ilustraciji metode, 
kako opredeliti minimalne standarde, kar je osnova za pretvorbo dosežkov na preizkusu znanja v ocene pri kriterijskem ocenjevanju. Samo tako (kot ilustracijo metode) je mogoče razumeti te primere in ne kot 
dejanske optimalne in minimalne standarde učne teme »Električni tokokrog«.   
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 kriterij
področje poznavanje razumevanje uporaba

zakonitosti Smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	 in	prevodnosti,	odvisnost	elek-
trične	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	
vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	električ-
no	 upornost,	 odvisnost	 dopustne	 gostote	 toka	 v	
vodnikih	od	vrste	materiala,	prereza	voda,	izolaci-
je	voda	in	temperature	okolice,	Ohmov	zakon,	Za-
konitosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(zapore-
dna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

Smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	 in	prevodnosti,	
odvisnost	 električne	 upornosti	 vo-
dnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vo-
dnika	in	prereza,	vpliv	temperature	
na	električno	upornost,	Ohmov	za-
kon,	Zakonitosti	paralelne	(vzpore-
dna)	in	serijske	(zaporedna)	veza-
ve	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)*

Smer	 in	 hitrost	 električnega	 toka,	 razmerje	 upor-
nosti	 in	prevodnosti,	odvisnost	električne	uporno-
sti	 vodnika	 od	 snovi	 vodnika,	 dolžine	 vodnika	 in	
prereza,	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	
Ohmov	zakon,	Zakonitosti	paralelne	 (vzporedna)	
in	serijske	(zaporedna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	
zakon)

merske	enote Coulombe	(C),	Amper	(A),	Volt	(V),	Ohm	(Ω),	Sie-
mens	(S),	Watt	(W)

Coulombe	(C),	Amper	(A),	Volt	(V),	Ohm	(Ω),	Sie-
mens	(S),	Watt	(W)

stroji	in	naprave Generator,	 akumulator,	 termoelement,	 fotoele-
ment,	 električni	 števci,	 wattmeter,	 ampermeter	 z	
vrtljivim	 železom,	 ampermeter	 z	 vrtljivo	 tuljavico,	
voltmetri*

Generator,	 akumulator,	 termoele-
ment,	 fotoelement,	 električni	 štev-
ci,	 wattmeter,	 ampermeter	 z	 vrtlji-
vim	železom,	ampermeter	z	vrtljivo	
tuljavico,	voltmetri*

Generator,	akumulator,	termoelement,	fotoelement,	
električni	 števci,	 wattmeter,	 ampermeter	 z	 vrtljivim	
železom,	ampermeter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltmetri*

Spretnosti in veščine (miselni procesi)
Razpredelnica B1	(minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

področje kriterij opis dosežka

merjenje pravilnost	postopka
natančnost	meritve

jakosti	električnega	toka	–	ampermeter	z	zaporedno	vezavo	–	do	2%	napake
električne	napetosti	–	voltmeter	–	vzporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	moči	–	wattmeter	–	zaporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	upornosti/prevodnosti	–	zaporedna	vezava	–	do	1%	napake

primerjanje ustreznost	(pravilnost)	kriterijev	primerjanja električnih	vodnikov
-	glede	na	prevodnost	/	upornost
-	glede	na	prerez,	dolžino,	snov
prevodnosti	/upornosti
glede	na	temperaturo
glede	na	jakost	toka	in	napetost
električnih	virov
glede	na	energetske	pretvorbe
strojev	in	naprav
glede	na	nazivno	napetost
glede	na	izkoristek

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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področje kriterij opis dosežka

razvrščanje pravilnost	razvrstitve	glede	na	uporabljene	kri-
terije

električnih	vodnikov	glede	na	prevodnost
prevodniki	in	izolatorji
električnih	virov	po	pretvorbi
z	elektromagnetno	indukcijo	(generator)
s	kemijskimi	procesi	(galvanski	člen,	akumulator)
z	delovanjem	toplote	na	stik	dveh	kovin	(termoelement)
z	delovanjem	svetlobe	na	nekatere	kovine	(fotoelement)
strojev	in	naprav	glede	na	nazivno	napetost
mala,	nizka,	srednja,	visoka
strojev	in	naprav	glede	na	izkoristek	
%

sklepanje		
z	indukcijo

	pravilnost	izpeljanih	sklepov R=ρ	I/A	(Ω)	-	odvisnost	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	
prereza
U=I	x	R	(V)	-	na	osnovi	meritev	upornosti,	jakosti	in	napetosti	sklepati	o	njihovih	razmerjih.	
R	=	1	/	G	(Ω)	-	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	
R	=	Ro	(1+ΔTα)	(Ω)	-	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	
1/R	=	1/R1+1/R2+1/R3	(Ω)	-	I.	Kirchhoffov	zakon	(vzporedna	vezava)
R	=	R1+R2+R3	(Ω)	-	II.	Kirchhoffov	zakon	(zaporedna	vezava)

sklepanje		
z	dedukcijo

pravilnost	izpeljanih	sklepov Na	osnovi	Ohmovega	zakona	sklepati	na	ustrezne	napetosti,	jakosti,	upornosti,	na	osnovi	
dveh	Kirchhoffovih	zakonov	sklepati	na	ustrezne	zamenjave	upornosti	pri	vzporednih	in	za-
porednih	vezavah
Na	 osnovi	 razmerja	 upornosti	 in	 prevodnosti,	 odvisnosti	 električne	 upornosti	 vodnika	 od	
snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	odvi-
snosti	dopustne	gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materialov,	prereza	voda,	izolacije	voda	in	
temperature	okolice	sklepati	na	ustrezne	vrednosti	

abstrahiranje pravilnost	rabe	simbolov
pravilnost	povezav	v	tokokrogu

risanje	električnih	shem
grafični	simboli:	upor,	potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	kon-
denzator,	 kondenzator	 s	 spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	odvo-
dnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	generator,	motor,	
žarnica,	akumulator,	baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.

reševanje		
problemov

pravilnost	izbranih	metod	reševanja
pravilnost	izbranih	algoritmov
pravilnost	rešitve

reševanje	dobro	definiranih	problemov:	metoda	od	konca	proti	začetku
Algoritmi	(Ohmov	zakon,	I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)	npr.	nadomestni	upor	pri	vzporednih	in	
zaporednih	povezavah;	povečanje	merilnega	območja	ampermetra	in	voltmetra	itn.

analiza	napak pravilnost	pri	ugotavljanju	virov	napak tolerance	pri	merjenju	električnega	toka,	jakosti,	napetosti,	upornosti	v	%	padca	napetosti
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Če	 v	 nadaljevanju	 pogledamo	 še	 naš	 preizkus	 znanja	 (za	 katerega	
predvidevamo,	 da	 pokriva	 vsa	 reprezentativna	 znanja	 obravnavane	
učne	teme	na	vseh	opredeljenih	taksonomski	stopnjah	–	smo	pa	že	prej	
opozorili,	da	temu	ni	tako)	in	v	preizkusu	označimo	(z	barvnim	tiskom)	ti-
ste	naloge,	ki	pokrijejo	minimalne	standarde	znanja,	spretnosti	in	veščin.	
Ugotovimo,	da	je	teh	nalog	16,	da	je	njihov	maksimalni	seštevek	42	točk	
ter	da	je	maksimalni	seštevek	celotnega	preizkusa	85	točk.	Prikaz	ozna-
čenih	nalog	je	v	nadaljevanju:

Preizkus

	 Kaj	je	prikazano	na	naslednji	shemi?

	 ___________________________	 	

Pravilni odgovor 1 točka

	 Poveži	simbole	in	njihova	poimenovanja:
   stikalo

    grelnik

    žarnica

   upor

	 	 Vsaka pravilna povezava 1 točka
skupaj 4 točke

	 Nazivna	napetost	je:
a napetost, ki omogoča porabniku minimalno porabo elek-

trične energije
b napetost, ki omogoča porabniku normalno delovanje in 

maksimalni izkoristek
c napetost, ki omogoča porabniku maksimalno porabo ele-

ktrične energije

d napetost, ki omogoča porabniku maksimalno delovanje

 Pravilni odgovor 1 točka

	 Zapiši	enoto	za	električni	tok	in	jo	definiraj	________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(Amper – jakost stalnega električnega toka, ki med dvema ravnima 
vzporednima vodnikoma neomejene dolžine in zanemarljivega kro-
žnega prereza, postavljenima v vakuumu v medsebojni razdalji 1 me-
tra povzroča silo, enako 2x10-7 newtona na meter dolžine)

    Zapis enote 1 točka
    Definicija enote 1 točka

Snovi	 glede	 na	 prevodnost	 delimo	 na	 _________________,	
__________________	in	_____________	.

Pravilni odgovor 1 točka

II.	Kirchhoffov	zakon	pravi,	da:
a	 je	 električna	 napetost	 v	 električnem	 krogu	 enaka	

zmnožku	jakosti	toka	in	upornosti	
b	 je	v	vsakem	sklenjenem	tokokrogu	pritisnjena	napetost	

po	 velikosti	 enaka	 vsoti	 vseh	 padcev	 napetosti	 tega	
tokokroga

c	 je	 v	 vsakem	 vozlišču	 vsota	 pritekajočih	 tokov	 enaka	
vsoti	odtekajočih	tokov

d	 je	električna	upornost	vodnika	odvisna	od	snovi,	iz	ka-
tere	je	vodnik,	njegove	dolžine	in	prereza

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Označi	ustrezen	priklop	voltmetra	in	ampermetra	v	električ-
nem	tokokrogu:

	 	 	 Pravilno označen A in V 1 točka

A-meter	 povzroči _________________ upornosti	 električnega	
tokokroga	ter _______________	toka	in	napetosti	porabnika.	

 Vsak pravilni odgovor 1 točka
skupaj 2 točki

Električni	tok	je:
a svobodno gibanje elektronov okrog atomskih jeder dolo-

čenih snovi
b usmerjeno gibanje elektronov urejeno z določeno silo
c usmerjeno gibanje protonov in nevtronov urejeno z dolo-

čeno silo
d gibanje prostih elektronov okrog jedra, ki je sestavljeno iz 

nevtronov in protonov
  Pravilno izbrani odgovor 1 točka

Na	sliki	je:	

____ ______________vezava

Pravilni odgovor 1 točka

Na	sliki	je:		 	 	

	 	 	 			34	

   

a paralelna ali vzporedna vezava
b serijska ali zaporedna vezava
c niti vzporedna niti zaporedna vezava
d kombinacija zaporedne in vzporedne vezave

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Od	 česa	 je	 odvisna	 električna	 upornost	 vodnika?	 Obkroži	
samo	pravilen	odgovor.
a Od snovi, iz katerega je vodnik, njegove dolžine in pre-

reza.
b Od snovi, izolatorja, s katerim je izoliran in dolžine vodnika.
c Od dolžine vodnika, izolatorja, s katerim je izoliran, osve-

tljenosti, temperature in prereza.
d Samo od snovi vodnika (številu prostih elektronov).

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Poveži	s	puščicami	veličine	in	enote!
 jakost električnega toka   W (Watt)
 električna napetost    A (Amper)
 upornost      V (Volt)
 moč       Ω (Ohm)
 elektrina      S (Siemens)
 prevodnost     C (Coulombe)

	 Vsaka pravilna povezava 1 točka

skupaj 6 točk

34	 	http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html  
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34	 	http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html 
35  http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html 
36  http://eoet1.tsckr.si/plus/index_slike.html 

	 Na	kateri	sliki	NI	narisan	električni	krog?

	 	 		35	 	 	 	 	 						36

	 Pravilno izbrana slika 1 točka

	 Med	vire	v	električnem	tokokrogu	prištevamo:
a baterije    e voltmetre
b ampermetre   f generatorje
c akumulatorje   g  žične upore
d fotoelemente  h elektromotorje

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Kaj	je	skupnega	generatorju	in	akumulatorju?
a spreminjanje mehanske energije v električno
b spreminjanje kemične energije v električno energijo
c ustvarjajo napetost, ki poganja električni tok
d oba sta porabnika električne energije

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Če	jakost	električnega	toka	primerjamo	s	pretokom	reke,	vi-
šinsko	razliko	v	toku	reke	z	električno	napetostjo	in	električni	
upor	z	ovirami	na	njeni	poti,	se	ti	ta	primerjava	zdi	ustrezna?

		 DA		 NE	

	 Utemelji	svoj	odgovor!
Pravilna izbira in utemeljitev 1 točka

	 Če	v	električnem	krogu	s	segrevanjem	vodnika	ob	ena-
ki	 napetosti	 ugotavljamo	 manjšanje	 jakosti	 električnega	
toka,	lahko	zaključimo,	da:	
a	 segrevanje	poveča	število	prostih	elektronov	v	vodniku
b	 segrevanje	zmanjša	število	prostih	elektronov	v	vodniku
c	 segrevanje	poveča	napetost	pri	viru	električne	energije
d	 segrevanje	zmanjša	napetost	pri	viru	električne	energije

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

	 Če	v	istem	električnem	krogu	ob	konstantni	napetosti	kon-
tinuirano	večamo	upornost,	se	bo	jakost	spreminjala	tako,	
kot	je	prikazano	na	sliki.	Obkroži	številko	pod	sliko. 

			

		

																													slika	1	 	 						slika	2	 		slika	3													slika	4
	 	 	 	 Pravilna izbira 1 točka
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	 V	električnem	krogu	smo	merili	napetost	in	jakost	toka,	spremi-
njali	pa	smo	upor.	Rezultati	so	prikazani	v	razpredelnici.	V	raz-
predelnici	označi	merjene	veličine	(U,	I,	R)	in	izrazi	njihova	raz-
merja	z	ustrezno	matematično	enačbo	(ali	ustreznim	grafom):

10 10 1

20 10 2

30 10 3

40 10 4

50 10 5

60 10 6

     Pravilne oznake 1 točka
    Pravilna enačba 1 točka

	 Razmerje	jakosti	toka	in	segrevanja	vodnika	je	prikazana	na	
grafu	(obkroži	številko	pod	grafom):

    graf	1	 	 														graf	2	 	 							graf	3	

    Pravilno izbran graf 1 točka

	 Zakaj	 imajo	 kovinska	 telesa,	 povezana	 z	 električnim	 vodni-
kom,	enak	električni	potencial?	

 __________________________________________________________ 
 Pravilni odgovor 1 točka

	 Zakaj	pravimo,	da	so	električni	potenciali	relativne	količine?
__________________________________________________________

Pravilni odgovor 1 točka

V	električnem	krogu	(na	grafu)	se	napetost	v	vozlišču	A	po-
veča	za	5	V.	Kaj	se	bo	zgodilo	z	napetostjo	v	vozlišču	B?

a Potencial v vozlišču B se bo povečal za 5 V.
b Potencial v vozlišču B se bo zmanjšal za 5 V.
c Potencial v vozlišču B bo ostal enak.
d Potencial v vozlišču B se bo povečal za 25 V.

Pravilno izbrani odgovor 1 točka

Pri	temperaturi	60	°C	znaša	upornost	žice	4,64	Ω.	Po	določe-
nem	času	se	žica	ohladi	in	upornost	ji	pade	na	4	Ω.	Določi	
temperaturo	žice,	če	je	njen	temperaturni	koeficient	0,004	
K	-1	37.

	 	 	 	 	 Nastavitev	problema	1	točka
	 	 	 	 	 Pravilna	enačba	1	točka
	 	 	 	 	 Pravilni	izračun	1	točka
	 	 	 	 	 Pravilni	odgovor	1	točka
	 	 	 	 	 Skupaj 4 točke

37	 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_051.html 
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38 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_046.html
39 http://eoet1.tsckr.si/plus/inc_ie/02_N/N_02_019.html  
40 http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/inc_ie/02_P/P_02_001.html
41	 http://eoet1.tsckr.si/MATERIAL/index.html  

	 Upor	je	imel	pred	segrevanjem	upornost	15	Ω.	Ker	se	je	tem-
peratura	dvignila	za	150	°C,	se	mu	je	upornost	znižala	na	14,1	
Ω.	Kolikšen	je	temperaturni	koeficient	upora38?

     Nastavitev problema 1 točka
     Pravilna enačba 1 točka
     Pravilni izračun 1 točka
     Pravilni odgovor 1 točka
     Skupaj 4 točke

	 Akumulator	z	napetostjo	12	V	je	napolnjen	z	elektrino	20000	C,	
ko	nanj	priključimo	porabnik	12	V	/	1	A.	Koliko	elektrine	ostane	
v	akumulatorju	po	dveh	urah	delovanja?39

     Nastavitev problema 1 točka
     Pravilna enačba 1 točka
     Pravilni izračun 1 točka
     Pravilni odgovor 1 točka
    Skupaj 4 točke

	 Na	napetostnem	delilniku,	ki	ga	sestavljata	upora	Ra	in	Rb,	je	
napetost	na	uporih	v	razmerju	1:5.	Skozi	delilnik	teče	tok	0,2	A,	
nadomestna	upornost	delilnika	znaša	240	Ω.	Kolikšna	je	nape-
tost	na	uporu	Ra	in	kolikšna	je	celotna	napetost,	na	katero	je	
priključen	delilnik?	

     Nastavitev problema 1 točka
     Pravilna enačba 1 točka
     Pravilni izračun 1 točka
     Pravilni odgovor 1 točka
     Skupaj 4 točke

	 Z	 večnamenskim	 merilnikom	 merimo	 napetost	 20	 V.	 Razred	
točnosti		merilnika	je	2,5,	njegova	skala	pa	ima	100	razdelkov.	
Izračunaj	in	primerjaj	absolutni	in	procentualni	pogrešek	mer-
jenja	pri	meritvi	na	merilnem	območju	30	V	in	100	V.40

     Nastavitev problema 1 točka
     Pravilna enačba 1 točka
     Pravilni izračun 1 točka
     Pravilni odgovor 1 točka
     Skupaj 4 točke

	 Razloži	delovanje	električnega	generatorja!

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________________

Poimenovanje in razlaga temeljnega principa, ki ga uporablja 2 točki
Raba strokovne terminologije 1 točka

    Skupaj 5 točk

Nariši	shemo:	
	 	 								41

	 	 Pravilna	uporaba	ustreznih	simbolov	1	točka
	 	 Pravilna	vezava	1	točka
  Skupaj 2 točki

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Z	ampermetrom	merilnega	območja	0	do	10	A	bi	radi	iz-
merili	jakost	toka,	ki	znaša	predvidoma	22	amperov.	Ali	
je	to	mogoče	in	če	je,	kako?	 

  Nastavitev	problema	1	točka
	 	 Pravilna	enačba	1	točka
	 	 Pravilni	izračun	1	točka
	 	 Pravilni	odgovor	1	točka
  Skupaj 4 točke

Doma	je	na	isto	varovalko	zaporedno	vzporedno	vezan	
pralni	stroj	moči	5	kW	in	luč	moči	300	W.	Kadarkoli	priž-
geš	luč	ob	delovanju	pralnega	stroja,	pregori	varoval-
ka.	Kako	razrešiti	ta	problem?		

	 Zakaj	se	to	dogaja?	1	točka
	 Kakšne	so	možne	rešitve	problema?	1	točka
	 Izračuni	za	prvo	rešitev	3	točke
	 Izračuni	za	drugo	rešitev	3	točke
	 Izbrana	rešitev	in	utemeljitev	2	točki
	 Odgovor	1	točka
     Skupaj 10 točk

	 Žarnice	v	lučkah	za	krasitev	novoletne	smreke	so	vezane	za-
poredno.	Ali	je	taka	rešitev	ustrezna?	Utemelji	svoj	odgovor!

     Načini vrednotenja 2 točki
   Pravilnost vrednotenja 2 točki

Dosledno	upoštevanje	kriterijskega	ocenjevanja	bi	pomenilo,	da	mora	
dijak	za	zadostno	oceno	(minimalni	standard)	pravilno	rešiti	prav	te	na-
loge,	ki	so	označene.	Če	bi	še	dodatno	ob	minimalnem	standardu	ozna-
čili	naloge	za	dobro	in	prav	dobro	oceno,	bi	to	pomenilo,	da	mora	dijak	
pravilno	rešiti	označene	naloge	za	oceno	dobro	oz.	prav	dobro.	Seveda	
je	tak	način	ocenjevanja	zamuden	in	praviloma	neizvedljiv,	zato	si	tudi	
pri	kriterjskem	ocenjevanju	pomagamo	s	točkami.

Ko	pogledamo	označene	naloge	v	preizkusu,	ugotovimo,	da	je	teh	nalog	
16	in	da	je	maksimalni	seštevek	točk	teh	nalog	42,	maksimalni	seštevek	celo-
tnega	preizkusa	pa	85	točk.	Torej	je	minimalni	standard	pokrit	z	nalogami,	ki	
prinesejo	45	točk	ali	okrog	50%	vseh	točk	v	preizkusu.	Na	osnovi	točk	lahko	
postavimo	mejo	za	prvo	pozitivno	oceno	(zadostno)	pri	50%	vseh	možnih	
točk.	Od	te	meje	naprej	pa	oblikujemo	intervale	za	vse	pozitivne	ocene	ob	
priporočilu,	da	 je	 smiselno	oblikovati	preizkus,	 ki	obsega	50%	minimalnih	
standardov,	30%	temeljnih	in	20%	optimalnih	standardov	znanja.

Pri	takem	pristopu	res	obstaja	nevarnost,	da	dijak	ne	reši	naloge	minimal-
nega	standarda,	ampak	kakšne	druge	naloge	in	s	tem	doseže	50%	točk,	
vendar	ob	pravilni	konstrukciji	preizkusa	(naloge	poznavanja,	naloge	razu-
mevanja,	naloge	uporabe)	dijak	lahko	rešuje	naloge	minimalnega,	temelj-
nega	ali	optimalnega	standarda.	Če	ne	reši	kakšne	naloge	minimalnega	
standarda,	 reši	 pa	 namesto	 nje	 kakšno	 nalogo	 temeljnega	 standarda,	 s	
tem	dokaže	tudi	obvladovanje	minimalnega	standarda.	Zato	lahko	takšnih	
primerov	ne	obravnavamo	kot	velike	napake	pri	ocenjevanju.	(če	dijak	npr.	
ne	reši	naloge	minimalnega	standarda	na	stopnji	razumevanja	zakonitosti	
Ohmovega	zakona,	reši	pa	nalogo	na	ravni	rabe	Ohmovega	zakona,	je	s	
tem	avtomatično	dokazal	tudi	razumevanje	te	zakonitosti).

Ali lahko v tem primeru vnaprej opredelimo meje za pozitivno oceno (in 
tudi za druge ocene). Odgovor je DA. Glede	na	konstrukcijo	preizkusa	
bo	prva	pozitivna	(zadostna)	ocena	pri	42	točkah	(50%	vseh	točk),	prva	
dobra	ocena	pri	53	točkah,	prva	prav	dobra	ocena	pri	64	točkah	in	prva	
odlična	ocena	pri	75	točkah.	

Torej,	določiti	mejo	za	prvo	pozitivno	oceno	pri	50%	točk	na	preizkusu	
pomeni	oblikovati	tak	preizkus	znanja,	ki	je	sestavljen	iz	50%	točk,	ki	izha-
jajo	iz	nalog	ki	»pokrivajo«	minimalni	standard	znanja	in	50%	točk,	ki	izha-
jajo	iz	nalog,	ki	»pokrivajo«	temeljne	in	višje	standarde	znanja.

Na	koncu	je	treba	omeniti,	da	obstajajo	še	drugi	načini	za	pretvarjanje	
dosežkov	v	točke,	kot	npr.	glede	na	napredek	dijaka,	glede	na	sposob-
nosti	dijaka	vendar,	zaradi	bistveno	večjih	problemov	pri	uporabi	teh	na-
činov	jih	v	nadaljevanju	ne	obravnavamo.

Še	najslabše	 je,	če	pa	 je	pretvorba	podatkov	o	učnih	dosežkih	v	oce-
ne	 opravljena	 po	 nedoločenih	 oz.	 neopredeljenih	 referenčnih	 točkah	
ali	pa	s	kombiniranjem	različnih	referenčnih	točk,	potem	ta	ocena	izgubi	
pomen,	ne	pomeni	nič	in	se	je	ne	da	interpretirati.	
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do	50,	51-65,	66-80,	71-85,	86-100%	za	ocene	1,2,3,4	in	5).	Pri	tem	načinu	so	
ocene	učencev	odvisne	od	skupine	učencev,	ki	so	vključeni	v	določen	ra-
zred	in	tako	pridobljena	ocena	ponuja	informacijo	zgolj	o	položaju	učnega	
dosežka	posameznega	učenca	znotraj	skupine	(razreda,	 letnika).	Znanje	
drugih	učencev	namreč	predstavlja	nezanesljivo	referenčno	točko	za	pre-
sojanje	znanja,	ti	odstotki	pa	ne	predstavljajo	odstotkov	znanja.	

Kriterijsko	 ocenjevanje	 pa	 zahteva,	 da	 za	 vsako	 oceno	 določimo	 ka-
kšen	 nivo	 znanja	 je	 potreben,	 ne	 glede	 na	 porazdelitev	 ocen	 oz.	 do-
sežkov	drugih	učencev.	Ta	pristop	zahteva	vnaprej	opredeljena	znanja	
(kvaliteto	in	kvantiteto)	za	posamezne	ocene,	torej	standarde	znanja	in	
informacija	o	npr.	dosežku	od	50%	 rešenih	nalog	 (ocena	zadostno)	 z	
veliko	 verjetnostjo	 pomeni,	 da	 ta	 dijak	 obvlada	 minimalne	 standarde	
znanja,	kar	mu	omogoča,	da	sledi	 in	razume	naslednje	učne	teme,	ki	
jih	bodo	obravnavali	v	učnem	procesu.	Ocena	dobro	in	prav	dobro	ozi-
roma	ustrezen	odstotek	rešenih	nalog	pove,	da	dijak	obvlada	ne	samo	
minimalne,	ampak	tudi	temeljne	standarde	znanja,	vsa	ta	znanja	lahko	
natančno	opišemo	izhajajoči	iz	razpredelnice	A1	in	B1.	Torej	je	tudi	pri	in-
terpretaciji	ocen	najbolj	korektna	informacija,	ki	je	oblikovana	na	osnovi	
kriterijskega	ocenjevanja.

Probleme veljavnega in objektivnega ugotavljanja znanja (oblikova-
nja preizkusa), uporabe kriterijev za vrednotenje rešitev pri posameznih 
nalogah (točkovanje) in pretvorbo informacij o ugotovljenem znanju 
v ocene (meje za posamezne ocene) smo poskušali pokazati na učni 
temi strokovno teoretičnega predmeta. Kako pa je na področju splošno 
izobraževalnih predmetov? Ali je mogoče uporabiti enak pristop tudi 
pri teh predmetnih? Z odgovorom na to vprašanje se ukvarja naslednje 
poglavje.

1.7 Interpretacija ocen
Pregledovanje	(točkovanje)	izmerjenega	znanja	in	pretvorba	v	ocene	pa	
ni	dovolj,	potrebna	je	interpretacija	rezultatov	na	neki	podlagi.	Najpogostej-
ši	sta	interpretaciji	glede	na	dobro	opredeljeno	(normirno)	skupino	učen-
cev/dijakov	(pri	normativnem	ocenjevanju)	-	učenčev	rezultat	se	primerja	
z	rezultatom	vrstnikov	(nadpovprečen,	podpovprečen,	med	najboljših	10	
odstotkov	ipd.)	ali	glede	na	dosežene	konkretne	operativne	učne	cilje	ozi-
roma	opredeljene	standarde	znanj.	Zelo	slabo	je,	če	povratna	informacija	
nima	nobene	podlage	za	interpretacijo	(npr.	dosežek	je	60	%).

Zapisali	smo,	da	se	pri	pretvarjanju	zbranih	podatkov	v	ocene	lahko	upo-
rabljajo	različne	referenčne	točke:	norme,	kriteriji,	učenčev/dijakov	na-
predek	ali	pa	njegove	sposobnosti	in	v	skladu	s	tem	se	uporabljajo	tudi	
različne	interpretacije	(učencem,	staršem	itn.)	teh	ocen.	Najslabše	je,	če	
učitelj	pri	oblikovanju	ocene	 in	posredovanju	 informacij	o	 teh	ocenah	
ne	uporabi	nobene	interpreacije.	Raba	različnih	referenčnih	točk	za	pre-
tvorbo	podatkov	o	učnih	dosežkih	v	ocene	in	različne	interpretacije	teh	
ocen	so	bolj	ali	manj	priporočljive,	vsaka	od	teh	ima	svoje	prednosti	in	
pomanjkljivosti.

Če	se	pri	ocenjevanju	znanja	dodelijo	ocene	glede	na	učenčeve	sposob-
nosti,	je	prvi	problem,	s	katerimi	se	srečamo,	dejstvo,	da	učitelj	nima	zaneslji-
vih	in	veljavnih	informacij	o	sposobnostih	učencev/dijakov.	Res	je,	da	imajo	
pri	takem	pristopu	vsi	učenci	enake	možnosti	za	pridobivanje	visokih	ocen.

Če	 pri	 ocenjevanju	 znanja	 kot	 referenčno	 točko	 jemljemo	 učenčeve	
prejšnje	 dosežke	 (učenčev	 napredek),	 se	 srečamo	 s	 dejstvom,	 da	 se	
učencu,	ki	je	začel	z	nizkim	znanjem,	ni	potrebno	naučiti	več,	da	bi	dobil	
enako	oceno	kakor	tisti,	ki	je	začel	z	visoko	stopnjo	znanja.	To	je	še	poseb-
no	problematično,	če	učiteljeva	presoja	o	preteklem	znanju	temelji	na	
opažanjih,	ne	pa	vsaj	na	rezultatih	formalnega	preverjanja	znanja	učen-
cev	v	začetku	poučevanja	določene	vsebine.	Res	je,	da	imajo	tudi	pri	
takem	pristopu	vsi	učenci	enake	možnosti	za	pridobivanje	visokih	ocen.	

Če	pri	ocenjevanju	uporabljamo	določene	norme	(normativno	ocenjeva-
nje),	potem	se	za	pretvorbo	podatkov	o	učnem	dosežku	v	ocene	uporablja-
jo	deleži	(npr.	odstotki)	za	posamezne	ocene.	Ti	deleži	naj	bi	bili	opredeljeni	
glede	na	normalno	porazdelitev	učnih	dosežkov	(npr.	7,	24,	38,	24,	7%	učen-
cev/dijakov	prejme	ocene	1,2,3,4	in	5)	ali	pa	popolnoma	subjektivno	(npr.	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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2 Načrtovanje učne teme, oblikovanje preizkusa, določanje minimalnih standar-
dov in ocenjevanje na področju splošnoizobraževalnega znanja, spretnosti in veščin
Za	opredelitev	znanja,	spretnosti	in	veščin	(kaj	naj	bi	dijaki	ob	zaključeni	
učni	temi	znali,	zmogli,	obvladali)	pri	splošno	izobraževalnih	znanjih,	spre-
tnostih	in	veščinah	si	lahko	prav	tako	lahko	pomagamo	s	taksonomijami.	
Pri	tem	je	treba	poudariti,	da	je	glede	na	različne	vrste	znanj,	ki	prevla-
dujejo	pri	posameznih	predmetih,	za	različne	predmete	smiselno	upora-

bljati	 različne	taksonomije.	Tako	 je	npr.	za	naravoslovje	 in	družboslovje	
lahko	 primerna	 kombinacija	 Bloomove	 (za	 področje	 znanj)	 in	 Marza-
nove	(za	področje	spretnosti	in	veščin)	taksonomije42,	ki	smo	ju	ustrezno	
modificirali	in	prikazali	v	naslednjih	dveh	tabelah:

 kriterij
področje poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

dejstva,imena,
podatki,	
dogodki,	…

pojmi,	pojavi,	
zakonitosti,	zveze,
principi,	teorije

področje kriterij opis dosežka

kompleksno	razmišljanje

•	 	primerjanje

•		 	razvrščanje

•		 	sklepanje	z	indukcijo

•		 	sklepanje	z	dedukcijo

•		 	abstrahiranje

•		 	argumentiranje,	utemeljevanje

•		 	analiziranje	perspektiv

•		 	odločanje	(izbiranje	med	alternativami)

•		 	preiskovanje

•		 	reševanje	problemov
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področje kriterij opis dosežka

•		 	eksperimentalno	raziskovanje	in	preizkušanje

•		 	analiza	napak

•		 	odkrivanje	/	invencija

•	 	delo	z	viri

•		 	predstavljanje	idej

Bloomova	taksonomija	je	prav	tako	primerna	pri	jezikih	za	področje	znanja	o	jeziku	(metajezikovna	znanja),	ni	pa	primerna	za	spretnosti	in	veščine	
na	področju	jezikov	(področje	štirih	sporazumevalnih	zmožnosti)	in	je	verjetno	bolj	smiselno	uporabljati	za	področje	jezikov	naslednjo	razpredelnico:

področje kriterij opis dosežka
razumevanje	 be-
sedila

prepoznavanje	okoliščin	nastanka	besedila,	sporočevalčevega	namena,	teme,	podtem/ključnih	
besed,	bistvenih	podatkov
uporabo	podatkov	v	novih	okoliščinah
ustreznost	napovedovanja	nadaljevanja/konca
znajdenje	v	besedilu
preoblikovanje	besedila
presojanje	resničnosti,	zanimivosti,	ustreznosti	in	razumljivosti	besedila	ter	utemeljevanja	presoje
presojanje	nebesednih	prvin	besedila	in	utemeljevanje	presoje
itn.

tvorjenje	 besedi-
la

razumljivost	besedila	(smiselnost,	sovisnost,	zaokroženost)
ustreznost	besedila	danim	okoliščinam	sporočanja
ustreznost	besedila	dani	besedilni	vrsti
jezikovno	pravilnost	besedila	(tj.	besedno,	slovnično	in	izgovorno/	pisno)
vključenost	nebesednih	spremljevalcev	govorjenja/pisanja
upoštevanje	faz	sporočanja	(npr.	popravljanje	osnutka,	prepisovanje,	pomnjenje,	izdelava	pona-
zoril,	itn
Itn.

razvitost	gradni-
kov	/sestavin	
sporazumevalne	
zmožnosti

odnos	do	sporazumevalne	dejavnosti
poimenovalna	zmožnost
upovedovalna	zmožnost
pravorečna	zmožnost
pravopisna	zmožnost
slogovna/pragmatična	zmožnost
itn.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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področje kriterij opis dosežka
metajezikovna	
zmožnost

poznavanje,	razumevanje	in	uporaba	slovničnih	kategorij	(Bloomova	taksonomija)
Itn.

umetnostna		
besedila

razumevanje,	doživljanje,	vrednotenje	umetnostnega	besedila
vodena	interpretacija
Itn.

Matematika	je	specifična	in	je	trenutno	pri	opredeljevanju	znanj,	spretnosti	in	veščin	najbolj	uporabljana	Gagnejeva	taksonomija,	ki	je	poenostavlje-
no	prikazana	v	naslednji	razpredelnici.

področje kriterij opis	dosežka

Konceptualno	znanje	(poznavanje	in	razumevanje	pojmov	in	dejstev)
•		 osnovna	znanja	in	vedenja	(poznavanje	pojmov	in	dejstev	in	je	predvsem	priklic	znanja)
•		 	poznavanje	posameznosti
•		 	poznavanje	terminologije
•		 	konceptualna	znanja (razumevanje	pojmov	in	dejstev)
•		 	prepoznavanje	pojmov	(prepozna	krog)
•		 	predstave	(številske)
•		 	povezovanje	pojmov
•		 	navajanje	primerov

pravilno	 prepoznavanje	 in	
ustrezno	 poimenovanje	 poj-
ma	 interpretacija	 in	 uporaba	
znakov	in	simbolov

primerjanje,	razlikovanje	in	po-
vezovanje	s	sorodnimi	pojmi
itn.

proceduralno	znanje	(poznavanje	in	učinkovito	obvladovanje	postopkov)
•		 	poznavanje	in	obvladovanje	algoritmov	in	procedur	
•		 	uporaba	pravil,	zakonov,	postopkov
•		 	izbira	in	izvedba	postopka

zmožnost	 izbire	 in	 pravilne	
uporabe	postopkov
korektnost	 (pravilnost)	 upora-
be	raznih	številskih	algoritmov
itn

problemsko	znanje	(uporaba	konceptualnega	in	proceduralnega	znanja	v	novih	situacijah)
•		 	prepoznavanje	in	oblikovanje	problema	
•		 	preverjanje	podatkov
•		 	izbiranje	strategij	reševanja	
•		 	uporaba	znanja	ter	miselnih	veščin
•		 	metakognitivne	zmožnosti

…

Kakorkoli	že,	ne	gre	za	edino	možno	izbiro,	saj	je	znanja,	spretnosti	in	veščine	možno	opredeliti	s	pomočjo	različnih	taksonomij	(ali	tudi	brez),	pred-
vsem	gre	za	opozorilo,	da	so	različne	taksonomije	različno	uporabne	za	različne	vrste	znanj,	ki	se	pojavljajo	pri	različnih	splošno	izobraževalnih	pred-
metih.	Izbira	ustrezne	taksonomije	je	odločitev	učitelja	(v	skladu	z	lastno	stroko).	Pomembno	je,	da	z	uporabo	takih	ali	drugačnih	taksonomij	ali	brez	
takšne	uporabe	opredelimo	tako	kvantiteto	kot	kvaliteto	znanj,	spretnosti	in	veščin.
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Kot	primer	uporabe	Bloomove	in	Marzanove	taksonomije	je	v	nadaljevanju	prikazan	primer	iz	fizike	(učna	tema	»Toplota	in	temperatura«).	V	prvih	
dveh	razpredelnicah	opredelimo	obseg	oz.	kvantiteto	znanj,	spretnosti	in	veščin:

Znanje (prilagojena Bloomova taksonomija)

Področja Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Dejstva,	imena,	
podatki,		
dogodki,	...

Vsaka	plinasta	ali	kapljevinasta	snov	je	sestavljena	iz	molekul,	ki	se	gibljejo	termično	sem	ter	tja	in	med	katerimi	delujejo	medmoleku-
larne	sile	
Pretakanje	toplote	se	ustavi	ko	je	snov	v	termičnem	ravnovesju	(vsi	deli	snovi	imajo	enake	temperature)
J.P.	Joule,	W.T.	Kelvin,	
Merske	enote:	celzij,	kelvin,	kilokalorija	(merske	enote	za	temperaturo),	joule,	
Boltzmanova	konstanta
Zmrzišče	vode	273	K,	0	°C	(pri	normalnem	zračnem	tlaku)
Vrelišče	vode	373	K,	100	°C	(pri	normalnem	zračnem	tlaku)
Temperaturni	interval	med	vreliščem	in	zmrziščem	vode	je	razdeljen	na	100	kelvinov.

Pojmi,	pojavi		
zakonitosti,		
zveze,	principi,	
teorije,	...

Temperatura	(merilo	za	povprečno	kinetično	energijo	termično	gibajoče	se	molekule),	
Notranje	stanje	snovi,	termično	stanje	snovi,	termično	gibanje	(naključno,	neurejeno	gibanje	vseh	molekul),	termodinamične	količine	
(izražajo	stanje	snovi	in	njegove	spremembe),	gostota	snovi,	tlak.
Stacionarno	termično	stanje	(termodinamične	količine	se	ne	spreminjajo	s	časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionarno	brez	zunanje	pomoči)
Toplota	(pretakanje	notranje	energije)	–	tisti	del	notranje	energije	snovi,	ki	prek	toplotnega	stika	prehaja	iz	toplejše	snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	stik	–	stik	snovi,	prek	katerega	se	notranja	energija	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	prehaja)
Toplotna	prevodnost	snovi	(konstanta	odvisna	od	vrste	snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionarno	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	konst.	T	(temperatura	plina	je	premo	sorazmerna	s	povprečno	kinetično	energijo	posamezne,	termično	gibajoče	se	molekule	
–	čim	višja	je	temperatura,	tem	bolj	nedoločeno	je	stanje	molekul	v	snovi,	tem	več	je	različnih	možnih	stanj	posameznih	molekul	oz.	
atomov	snovi.)
Wn=Wkin	(notranja	energija	idealnega	plina	je	sestavljena	zgolj	iz	kinetične	energije	zaradi	termičnega	gibanja	molekul)
ΔWn	=	Q	+	A	(Energijski	zakon	termodinamike	–	sprememba	notranje	energije	snovi	je	enaka	vsoti	prejete	toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	časovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	tok	je	odvisen	od	temperaturne	razlike	in	vrste	snovi.
P	= λ	S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	je	toplotna	prevodnost	λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	skozi	katerega	toplota	teče,	čim	
večja	je	temperaturna	razlika	ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	razdalja	d,	na	kateri	se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	stanje	snovi	je	v	zvezi	s	termičnim	gibanjem	molekul	v	snovi.	Podajamo	ga	s	termodinamičnimi	količinami	kot	so	gostota,	
temperatura,	tlak	itn.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Spretnosti in veščine (prilagojena Marzanova taksonomija)

Kompleksno razmišljanje
•		 	opazovanje	in	primerjanje:	 opazovanje	in	primerjanje	snovi	glede	na	temperaturo

opazovanje	in	primerjanje	snovi	glede	na	toplotno	prevodnost
opazovanje,	primerjanje	toplote,	toplotnega	stika,	toplotne	kapacitete

•		 	razvrščanje	(klasificiranje)
•		 	merjenje:	

razvrščanje	in	merjenje	snovi	glede	na	temperaturo,	toplotno	prevodnost,	toplo-
tno	kapaciteto
merjenje	temperature	snovi	in	razvrščanje

•		 	sklepanje	z	indukcijo:	 na	osnovi	poskusov	 sklepati	 vplivu	 razmerja	med	 temperaturno	 razliko	 in	 vrsto	
snovi	na	toplotni	tok
Na	osnovi	poskusov	sklepati	o	vplivu	toplotnega	stika	na	toplotni	tok.

•		 	sklepanje	z	dedukcijo sklepati	o	spremembah	snovi	z	uporabo	energijskega	zakona	termodinamike

•		 	abstrahiranje:	 opredeliti	bistvene	vire	temperature	živega	organizma

•		 	argumentiranje,	utemeljevanje:	

•		 	analiziranje	perspektiv:

•		 	odločanje:	izbiranje	med	alternativami

•		 	preiskovanje:

•		 	reševanje	problemov

•		 	eksperimentalno	raziskovanje	in	preizkušanje

•		 	analiza	napak:	

•		 	odkrivanje	/	invencija:

•		 	delo	z	viri

•		 	predstavljanje	idej
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Opredelitev kriterijev
V naslednjih dveh razpredelnicah opredelimo tudi kakovostne stopnje znanja (po kriteriju »stopnja usvojenosti«)
Področja in kriterij (stopnja usvojenostI)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja

Znanje: Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali:

poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

dejstva,	
imena,		
podatki,		
dogodki,	...

Vsaka	plinasta	ali	kapljevinasta	snov	je	sesta-
vljena	iz	molekul,	ki	se	gibljejo	termično	sem	
ter	tja	 in	med	katerimi	delujejo	medmoleku-
larne	sile.	
Pretakanje	toplote	se	ustavi,	ko	je	snov	v	ter-
mičnem	ravnovesju	(vsi	deli	snovi	imajo	ena-
ke	temperature).
J.P.	Joule,	W.T.	Kelvin,	
Merske enote: celzij, kelvin, kilokalorija (mer-
ske enote za temperaturo), joule, 
Boltzmanova	konstanta
Zmrzišče	 vode	 273	 K,	 0	 °C	 (pri	 normalnem	
zračnem	tlaku)
Vrelišče	vode	373	K,	 100	 °C	 (pri	normalnem	
zračnem	tlaku)
Temperaturni	interval	med	vreliščem	in	zmrzi-
ščem	vode	je	razdeljen	na	100	kelvinov.

Merske	 enote:	 celzij,	 kelvin,	 kilokalorija	 (merske	
enote	za	temperaturo),	joule,
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Pojmi,		
pojavi		
zakonitosti,		
zveze,		
principi,		
teorije,	...

Temperatura (merilo za povprečno kinetično energi-
jo termično gibajoče se molekule). 
Notranje stanje snovi, termično stanje snovi, termič-
no gibanje (naključno, neurejeno gibanje vseh mo-
lekul), termodinamične količine (izražajo stanje snovi 
in njegove spremembe), gostota snovi, tlak.
Stacionarno termično stanje (termodinamične količi-
ne se ne spreminjajo s časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacio-
narno	brez	zunanje	pomoči)
Toplota (pretakanje notranje energije) – tisti del no-
tranje energije snovi, ki prek toplotnega stika prehaja 
iz toplejše snovi v hladnejšo.
Toplotni stik – stik snovi, prek katerega se notranja 
energija pretaka iz toplejšega v hladnejši del
Toplotni tok (toplota v časovnem intervalu, ki preha-
ja)
Toplotna prevodnost snovi (konstanta odvisna od vr-
ste snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacio-
narno	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje – povečevanje notranje energije
Ohlajanje – zmanjševanje notranje energije
Wkin	 =	 konst.	 T	 (temperatura	 plina	 je	 premo	 soraz-
merna	s	povprečno	kinetično	energijo	posamezne,	
termično	 gibajoče	 se	 molekule	 –	 čim	 višja	 je	 tem-
peratura,	 tem	 bolj	 nedoločeno	 je	 stanje	 molekul	 v	
snovi,	tem	več	je	različnih	možnih	stanj	posameznih	
molekul	oz.	atomov	snovi.)
Wn=Wkin	 (notranja	 energija	 idealnega	 plina	 je	 se-
stavljena	zgolj	iz	kinetične	energije	zaradi	termične-
ga	gibanja	molekul)
ΔWn	=	Q	+	A	(Energijski	zakon	termodinamike	–	spre-
memba	notranje	energije	snovi	je	enaka	vsoti	preje-
te	toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	
časovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	tok	je	odvisen	od	temperaturne	razlike	in	vr-
ste	snovi.
P	= λ	 S	ΔT/d	 (Toplotni	 tok	P	 je	 tem	večji,	čim	večja	
je	toplotna	prevodnost	λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	
skozi	katerega	toplota	teče,	čim	večja	je	temperatur-
na	razlika	ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	
razdalja	d,	na	kateri	se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	stanje	snovi	je	v	zvezi	s	termičnim	gibanjem	
molekul	 v	 snovi.	Podajamo	ga	 s	 termodinamičnimi	
količinami	kot	so	gostota,	temperatura,	tlak	itn.

Temperatura (merilo za povprečno kinetično ener-
gijo termično gibajoče se molekule), 
Notranje stanje snovi, termično stanje snovi, termič-
no gibanje (naključno, neurejeno gibanje vseh 
molekul), termodinamične količine (izražajo stanje 
snovi in njegove spremembe), gostota snovi, tlak.
Stacionarno termično stanje (termodinamične koli-
čine se ne spreminjajo s časom)
Termično ravnovesje (termično stanje snovi je staci-
onarno brez zunanje pomoči)
Toplota	(pretakanje	notranje	energije)	–	tisti	del	no-
tranje	energije	snovi,	ki	prek	toplotnega	stika	pre-
haja	iz	toplejše	snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	stik	–	stik	snovi,	prek	katerega	se	notranja	
energija	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	pre-
haja)
Toplotna prevodnost snovi (konstanta odvisna od 
vrste snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	sta-
cionarno	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	konst.	T	(temperatura	plina	je	premo	soraz-
merna	 s	 povprečno	 kinetično	 energijo	 posame-
zne,	termično	gibajoče	se	molekule	–	čim	višja	je	
temperatura,	tem	bolj	nedoločeno	je	stanje	mole-
kul	v	snovi,	tem	več	je	različnih	možnih	stanj	posa-
meznih	molekul	oz.	atomov	snovi.)
Wn=Wkin	(notranja	energija	idealnega	plina	je	se-
stavljena	zgolj	 iz	kinetične	energije	zaradi	 termič-
nega	gibanja	molekul)
ΔWn	 =	 Q	 +	 A	 (Energijski	 zakon	 termodinamike	 –	
sprememba	notranje	energije	snovi	je	enaka	vsoti	
prejete	toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	
v	časovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	tok	je	odvisen	od	temperaturne	razlike	in	
vrste	snovi.
P	=	λ	S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	
je	toplotna	prevodnost λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	
skozi	katerega	toplota	teče,	čim	večja	je	tempera-
turna	razlika	ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manj-
ša	je	razdalja	d,	na	kateri	se	temperatura	spremeni	
za	ΔT
Termično	stanje	snovi	 je	v	zvezi	s	 termičnim	giba-
njem	molekul	v	snovi.	Podajamo	ga	s	termodina-
mičnimi	 količinami	 kot	 so	 gostota,	 temperatura,	
tlak	itn.

Temperatura	 (merilo	 za	 povprečno	 kinetično	 energijo	
termično	gibajoče	se	molekule),	
Notranje	stanje	snovi,	termično	stanje	snovi,	termično	gi-
banje	(naključno,	neurejeno	gibanje	vseh	molekul),	ter-
modinamične	količine	(izražajo	stanje	snovi	 in	njegove	
spremembe),	gostota	snovi,	tlak.
Stacionarno	 termično	 stanje	 (termodinamične	 količine	
se	ne	spreminjajo	s	časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Toplota	(pretakanje	notranje	energije)	–	tisti	del	notranje	
energije	snovi,	ki	prek	toplotnega	stika	prehaja	iz	toplej-
še	snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	stik	–	stik	snovi,	prek	katerega	se	notranja	energi-
ja	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	prehaja)
Toplotna prevodnost snovi (konstanta odvisna od vrste 
snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	 konst.	 T	 (temperatura	plina	 je	premo	sorazmer-
na	s	povprečno	kinetično	energijo	posamezne,	termič-
no	gibajoče	se	molekule	–	čim	višja	je	temperatura,	tem	
bolj	 nedoločeno	 je	 stanje	 molekul	 v	 snovi,	 tem	 več	 je	
različnih	možnih	 stanj	posameznih	molekul	oz.	atomov	
snovi.)
Wn=Wkin	 (notranja	 energija	 idealnega	 plina	 je	 sesta-
vljena	 zgolj	 iz	 kinetične	 energije	 zaradi	 termičnega	gi-
banja	molekul)
ΔWn	 =	 Q	 +	 A	 (Energijski	 zakon	 termodinamike	 –	 spre-
memba	 notranje	 energije	 snovi	 je	 enaka	 vsoti	 prejete	
toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	ča-
sovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	 tok	 je	odvisen	od	 temperaturne	razlike	 in	vrste	
snovi.
P	=	λ	S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	je	to-
plotna	prevodnost	λ snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	skozi	ka-
terega	 toplota	 teče,	čim	večja	 je	 temperaturna	 razlika	
ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	razdalja	d,	na	
kateri	se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	 stanje	 snovi	 je	 v	 zvezi	 s	 termičnim	 gibanjem	
molekul	v	snovi.	Podajamo	ga	s	termodinamičnimi	koli-
činami	kot	so	gostota,	temperatura,	tlak	itn.
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Spretnosti in veščine

Področja in kriteriji

Kompleksno	razmišljanje Kriteriji

•		 	opazovanje	in	primerjanje:	 točnost	(pravilnost) opazovanje	in	primerjanje	snovi	glede	na	temperaturo
opazovanje	in	primerjanje	glede	na	toplotno	prevodnost
opazovanje,	primerjanje	toplote,	toplotnega	stika,	toplotne	kapacitete

•		 	razvrščanje	(klasificiranje)
•		 	merjenje:	

točnost	(pravilnost) razvrščanje	in	merjenje	snovi	glede	na	temperaturo,	toplotno	prevodnost,	toplo-
tno	kapaciteto
merjenje	temperature	snovi	in	razvrščanje

•		 	sklepanje	z	indukcijo:	 točnost	(pravilnost) na	osnovi	poskusov	sklepati	vplivu	razmerja	med	temperaturno	razliko	in	vrsto	
snovi	na	toplotni	tok
na	osnovi	poskusov	sklepati	o	vplivu	toplotnega	stika	na	toplotni	tok.

•		 	sklepanje	z	dedukcijo točnost	(pravilnost) sklepati	o	spremembah	snovi	z	uporabo	energijskega	zakona	termodinamike

•		 	abstrahiranje:	 točnost	(pravilnost) opredeliti	bistvene	vire	temperature	živega	organizma

•		 	argumentiranje,	utemeljevanje:	

•		 	analiziranje	perspektiv:

•		 	odločanje:	izbiranje	med	alternativami

•		 	preiskovanje:

•		 	reševanje	problemov

•		 	eksperimentalno	raziskovanje	in	preizkušanje

•		 	analiza	napak:	

•		 	odkrivanje	/	invencija:

•		 	delo	z	viri

•		 	predstavljanje	idej

Opredelitev	optimalnega	standarda

V	zgornjih	dveh	razpredelnicah	je	dejansko	opredeljen	optimalni	stan-
dard	tega	učnega	sklopa	(vse,	kar	se	bodo	dijaki	učili	o	toploti	in	tempe-
raturi,	obvladovanje	tega	pa	prinese	odlično	oceno).

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Standardi znanj (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

dejstva,	
imena,	po-
datki,		
dogodki,	...

Vsaka	plinasta	ali	 kapljevinasta	 snov	 je	 sestavljena	
iz	molekul,	ki	se	gibljejo	termično	sem	ter	tja	in	med	
katerimi	delujejo	medmolekularne	sile.	
Pretakanje	toplote	se	ustavi,	ko	je	snov	v	termičnem	
ravnovesju	(vsi	deli	snovi	imajo	enake	temperature).
J.P.	Joule,	W.T.	Kelvin,	
Merske	enote:	celzij,	kelvin,	kilokalorija	(merske	enote	
za	temperaturo),	joule,	
Boltzmanova	konstanta
Zmrzišče	vode	273	K,	0	°C	(pri	normalnem	zračnem	
tlaku)
Vrelišče	vode	373	K,	100	°C	(pri	normalnem	zračnem	
tlaku)
Temperaturni	 interval	 med	 vreliščem	 in	 zmrziščem	
vode	je	razdeljen	na	100	kelvinov.

Merske	enote:	celzij,	kelvin,	kilokalorija	(merske	eno-
te	za	temperaturo),	joule,

Opredelitev	minimalnega	standarda

Če	pri	opredeljevanju	minimalnega	standarda	izhajamo	iz	učne	teme	
(znanja,	 spretnosti	 in	 veščine	 nujne	 za	 sledenje	 pri	 pouku	 fizike)	 in	 ta	
znanja	označimo	v	razpredelnici	z	barvnim	tiskom,	smo	dobili	minimal-

ni	standard	(ki	 je	popolnoma	neustrezen,	vendar	gre	za	prikaz	načina	
opredeljevanja	minimalnih	standardov	na	osnovi	učnih	tem	in	ne	za	de-
janske	minimalne	standarde).
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poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje
Pojmi,		
pojavi	
zakonito-
sti,	zveze,	
principi,	
teorije,	...

Temperatura	 (merilo	 za	 povprečno	 kinetično	
energijo	termično	gibajoče	se	molekule),	
Notranje	stanje	snovi,	termično	stanje	snovi,	termič-
no	 gibanje	 (naključno,	 neurejeno	 gibanje	 vseh	
molekul),	termodinamične	količine	(izražajo	stanje	
snovi	in	njegove	spremembe),	gostota	snovi,	tlak.
Stacionarno	termično	stanje	(termodinamične	ko-
ličine	se	ne	spreminjajo	s	časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Toplota	 (pretakanje	 notranje	 energije)	 –	 tisti	 del	
notranje	 energije	 snovi,	 ki	 prek	 toplotnega	 stika	
prehaja	iz	toplejše	snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	 stik	 –	 stik	 snovi,	 prek	 katerega	 se	 notranja	
energija	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	prehaja)
Toplotna	prevodnost	snovi	(konstanta	odvisna	od	
vrste	snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	konst.	T	(temperatura	plina	je	premo	sorazmerna	
s	povprečno	kinetično	energijo	posamezne,	termično	gi-
bajoče	se	molekule	–	čim	višja	je	temperatura,	tem	bolj	
nedoločeno	je	stanje	molekul	v	snovi,	tem	več	je	različ-
nih	možnih	stanj	posameznih	molekul	oz.	atomov	snovi.)
Wn=Wkin	 (notranja	 energija	 idealnega	 plina	 je	 sesta-
vljena	zgolj	 iz	kinetične	energije	zaradi	 termičnega	gi-
banja	molekul)
ΔWn	 =	 Q	 +	 A	 (Energijski	 zakon	 termodinamike	 –	 spre-
memba	notranje	energije	 snovi	 je	enaka	vsoti	prejete	
toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	ča-
sovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	tok	je	odvisen	od	temperaturne	razlike	in	vrste	snovi.
P	=	λ S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	je	to-
plotna	prevodnost λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	skozi	ka-
terega	toplota	teče,	čim	večja	je	temperaturna	razlika	
ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	razdalja	d,	
na	kateri	se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	 stanje	 snovi	 je	 v	 zvezi	 s	 termičnim	 gibanjem	
molekul	v	snovi.	Podajamo	ga	s	termodinamičnimi	koli-
činami	kot	so	gostota,	temperatura,	tlak	itn.

Temperatura	(merilo	za	povprečno	kinetično	ener-
gijo	termično	gibajoče	se	molekule),	
Notranje	stanje	snovi,	termično	stanje	snovi,	termič-
no	 gibanje	 (naključno,	 neurejeno	 gibanje	 vseh	
molekul),	termodinamične	količine	(izražajo	stanje	
snovi	in	njegove	spremembe),	gostota	snovi,	tlak.
Stacionarno	termično	stanje	(termodinamične	koli-
čine	se	ne	spreminjajo	s	časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	staci-
onarno	brez	zunanje	pomoči)
Toplota	(pretakanje	notranje	energije)	–	tisti	del	notra-
nje	energije	snovi,	ki	prek	toplotnega	stika	prehaja	iz	
toplejše	snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	 stik	 –	 stik	 snovi,	 prek	 katerega	 se	 notranja	
energija	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	prehaja)
Toplotna	prevodnost	snovi	(konstanta	odvisna	od	
vrste	snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	je	stacio-
narno	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	konst.	T	(temperatura	plina	je	premo	sorazmer-
na	 s	 povprečno	 kinetično	 energijo	 posamezne,	 ter-
mično	gibajoče	se	molekule	–	čim	višja	je	temperatu-
ra,	tem	bolj	nedoločeno	je	stanje	molekul	v	snovi,	tem	
več	je	različnih	možnih	stanj	posameznih	molekul	oz.	
atomov	snovi.)
Wn=Wkin	(notranja	energija	idealnega	plina	je	sesta-
vljena	 zgolj	 iz	 kinetične	 energije	 zaradi	 termičnega	
gibanja	molekul)
ΔWn	=	Q	+	A	(Energijski	zakon	termodinamike	–	spre-
memba	notranje	energije	snovi	je	enaka	vsoti	prejete	
toplote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	ča-
sovnem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	tok	je	odvisen	od	temperaturne	razlike	in	vr-
ste	snovi.
P	=	λ	S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	je	
toplotna	prevodnost	λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	sko-
zi	katerega	toplota	teče,	čim	večja	je	temperaturna	
razlika	ΔT	na	obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	raz-
dalja	d,	na	kateri	se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	stanje	snovi	je	v	zvezi	s	termičnim	gibanjem	
molekul	 v	 snovi.	 Podajamo	 ga	 s	 termodinamičnimi	
količinami	kot	so	gostota,	temperatura,	tlak	itn.

Temperatura	(merilo	za	povprečno	kinetično	energijo	ter-
mično	gibajoče	se	molekule),	
Notranje	stanje	snovi,	termično	stanje	snovi,	termično	gi-
banje	(naključno,	neurejeno	gibanje	vseh	molekul),	 ter-
modinamične	 količine	 (izražajo	 stanje	 snovi	 in	 njegove	
spremembe),	gostota	snovi,	tlak.
Stacionarno	termično	stanje	(termodinamične	količine	se	
ne	spreminjajo	s	časom)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	 je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Toplota	(pretakanje	notranje	energije)	–	tisti	del	notranje	
energije	snovi,	ki	prek	toplotnega	stika	prehaja	iz	toplejše	
snovi	v	hladnejšo.
Toplotni	stik	–	stik	snovi,	prek	katerega	se	notranja	energi-
ja	pretaka	iz	toplejšega	v	hladnejši	del
Toplotni	tok	(toplota	v	časovnem	intervalu,	ki	prehaja)
Toplotna	prevodnost	snovi	(konstanta	odvisna	od	vrste	
snovi)
Termično	ravnovesje	(termično	stanje	snovi	 je	stacionar-
no	brez	zunanje	pomoči)
Segrevanje	–	povečevanje	notranje	energije
Ohlajanje	–	zmanjševanje	notranje	energije
Wkin	=	konst.	T	(temperatura	plina	je	premo	sorazmerna	
s	povprečno	kinetično	energijo	posamezne,	termično	gi-
bajoče	se	molekule	–	čim	višja	je	temperatura,	tem	bolj	
nedoločeno	je	stanje	molekul	v	snovi,	tem	več	je	različnih	
možnih	stanj	posameznih	molekul	oz.	atomov	snovi.)
Wn=Wkin	(notranja	energija	idealnega	plina	je	sestavlje-
na	zgolj	iz	kinetične	energije	zaradi	termičnega	gibanja	
molekul)
ΔWn	 =	 Q	 +	 A	 (Energijski	 zakon	 termodinamike	 –	 spre-
memba	notranje	energije	snovi	je	enaka	vsoti	prejete	to-
plote	in	prejetega	dela).
ΔQ	=	P	Δt	(Toplota,	ki	pri	toplotnem	toku	P	preide	v	časov-
nem	intervalu	Δt	skozi	prečni	prerez	snovi)
Toplotni	 tok	 je	 odvisen	 od	 temperaturne	 razlike	 in	 vrste	
snovi.
P	=	λ	S	ΔT/d	(Toplotni	tok	P	je	tem	večji,	čim	večja	je	toplo-
tna	prevodnost	λ	snovi,	čim	večji	je	prerez	S,	skozi	katere-
ga	toplota	teče,	čim	večja	je	temperaturna	razlika	ΔT	na	
obeh	koncih	snovi	ter	čim	manjša	je	razdalja	d,	na	kateri	
se	temperatura	spremeni	za	ΔT
Termično	stanje	snovi	je	v	zvezi	s	termičnim	gibanjem	mo-
lekul	v	snovi.	Podajamo	ga	s	termodinamičnimi	količina-
mi	kot	so	gostota,	temperatura,	tlak	itn.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Spretnosti	in	veščine

Področja	in	kriteriji (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Kompleksno razmišljanje Kriteriji
•		 	opazovanje	in	primerjanje:	 točnost	(pravilnost) Opazovanje	in	primerjanje	snovi	glede	na	temperaturo

Opazovanje	in	primerjanje	glede	na	toplotno	prevodnost
Opazovanje,	primerjanje	toplote,	toplotnega	stika,	toplotne	kapacitete

•	 	razvrščanje	(klasificiranje)
•		 	merjenje:	

točnost	(pravilnost) Razvrščanje	in	merjenje	snovi	glede	na	temperaturo,	toplotno	prevodnost,	to-
plotno	kapaciteto
Merjenje	temperature	snovi	in	razvrščanje

•		 	sklepanje	z	indukcijo:	 točnost	(pravilnost) Na	osnovi	poskusov	sklepati	vplivu	razmerja	med	temperaturno	razliko	in	vrsto	
snovi	na	toplotni	tok
Na	osnovi	poskusov	sklepati	o	vplivu	toplotnega	stika	na	toplotni	tok.

•		 	sklepanje	z	dedukcijo točnost	(pravilnost) Sklepati	o	spremembah	snovi	z	uporabo	energijskega	zakona	termodinamike

•		 	abstrahiranje:	 točnost	(pravilnost) Opredeliti	bistvene	vire	temperature	živega	organizma

•		 	argumentiranje,	utemeljevanje:	

•		 	analiziranje	perspektiv:

•		 	odločanje:	izbiranje	med	alternativami

•		 	preiskovanje:

•		 	reševanje	problemov

•		 	eksperimentalno	raziskovanje	in	preizkušanje

•		 	analiza	napak:	

•		 	odkrivanje	/	invencija:

•		 	delo	z	viri

•		 	predstavljanje	idej

Znanja,	spretnosti	in	veščine,	opredeljene	v	zadnji	razpredelnici,	so	osno-
va	tako	za	načrtovanje	poučevanja	kot	za	načrtovanje	nalog	za	preiz-
kus	znanja.	Logika	oblikovanja	preizkusa	znanja	je	popolnoma	enaka,	
kot	je	prikazana	v	primeru	učne	teme	s	področja	strokovno	teoretičnega	
znanja.	Razlika,	 ki	 se	pojavlja	pri	 splošno	 izobraževalnih	predmetih,	 se	
nanaša	predvsem	na	rabo	različnih	 takosnomij	pri	 različnih	predmetih	

za	različne	vrste	znanj	(različni	so	načini	strukturiranja	znanj,	spretnosti	in	
veščin	z	uporabo	ali	brez	uporabe	taksonomij).

Glede	na	dejstvo,	da	so	v	poglavju	»Praktični	primeri	oblikovanja	preiz-
kusov«	prikazani	primeri	oblikovanja	preizkusa	pri	slovenščini,	tujih	jezikih,	
matematiki,	zgodovini,	na	tem	mestu	ne	bomo	obravnavali	vseh	splošno	
izobraževalnih	predmetov.	
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3 Načrtovanje učne teme, oblikovanje preizkusa, določanje minimalnih standardov 
in ocenjevanje na področju praktičnega znanja, spretnosti in veščin

ge	(izdelavo	usmernika	za	mobitel),	v	drugem	stolpcu	bolj	natančno	opi-
šemo	izvajanje	posameznih	postopkov	dela,	v	tretjem	stolpcu	zapišemo	
splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	podlaga	tem	po-
stopkom	(oziroma	so	nujna	za	tako	izvedbo	določene	delovne	naloge).

Analiza	te	naloge	pokaže	naslednje43:

učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine,  
ki so podlaga tem postopkom)

Analiza delovne naloge 

Za	 konkretizacijo,	 katera	 praktična	 znanja,	 spretnosti	 in	 veščine	 bomo	
razvijali	pri	določeni	nalogi,	je	potrebno	najprej	opraviti	prvi	korak,	torej	

izbrati	ustrezno	nalogo.	Če	za	razlago	načrtovanja	izberemo	npr.	nalogo	
»Izdelava	usmernika	za	mobitel«	analizo	te	naloge	lahko	opravimo	na	
naslednji	način	(pomagamo	si	lahko	z	naslednjo	tabelo):

43 Primer je samo ilustracija načina načrtovanja in je verjetno strokovno oporečen. Za strokovno neoporečen primer bi potrebovali strokovnjaka s tega področja. 

učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela 
K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine,  
ki so podlaga tem postopkom

določitev	parametrov	 določitev	parametrov	glede	na	porabnika	za:
napetost
tok
moč

osnovne	 električne	 veličine,	 enote,	 tehnično	 doku-
mentacijo,	osnovni	zakoni
strokovni	jezik,	terminologija,	

Podobno,	 kot	 smo	 to	naredili	 v	primeru	 učne	 teme	 strokovno	 teoretič-
nih	znanj	ter	splošno	izobraževalnih	znanj	bomo	na	področju	praktičnih	
znanj	 izbrali	delovno	nalogo	in	za	to	delovno	nalogo	opredelili	podro-
čja,	kriterije	in	opise	dosežkov	(optimalni	in	minimalni	standard).

V	prvi	stolpec	zapišemo	postopke	dela,	ki	so	nujni	za	opravljanje	te	nalo-
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učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela 
K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine,  
ki so podlaga tem postopkom

izdelava	dokumentacije načrt	–	internet
izris	načrta	in	tiskanega	vezja
	(Word,	multisim,	eagle)
kosovnica
simulacijski	preizkus

simboli,	pravila	risanja,	raba	računalniških	programov	
za	risanje
razumevanje	–	besedilna	vrsta

nabava	komponent internet trženjske	zadeve	(ponudba,	povpraševanje)

izdelava	vezja foto	postopek
jedkanje
vrtanje

izdelava	filma	(folijo,	kopiranje,	tiskanje)
foto-postopka,	protokol,	jedkanje
komora,	posode,	zaščita,	
vrtalni	stroj,	
optika,	kvantna	mehanika,	
kisline,	baze,	kovine

montaža vstavitev	elementov
spajkanje

spajkanje
arhitektura

preizkus priklop	mrežne	napetosti
merjenje,	izhodne	napetosti
preizkus	z	bremenom

merjenje	el.	količin
absolutna,	relativna	napaka
vrednotenje	rezultatov

končna	dokumentacija tehnična	dokumentacija
navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje

V	 tej	 razpredelnici	 smo	opredelili	 temeljne	postopke	dela	 in	 jih	opisali	
bolj	podrobno	ter	nakazali,	katera	splošna	in	strokovna	znanja	ta	nalo-
ga	zahteva.	

Pri	tem	ne	smemo	pozabiti,	da	našteti	postopki	dela	zahtevajo	uporabo	
določenih	pripomočkov,	orodij,	naprav	in	prav	tako	določene	dokumen-
tacije,	ki	prav	tako	sodijo	v	naštete	postopke	dela.	V	primeru	izbrane	na-
loge	so	to	npr.	merilni	inštrumenti,	spajkalnik	itn.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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področje znanja, spretnosti in veščine

postopki dela •	določitev	parametrov	za	usmernik	(napetost,	tok,	moč)
•	izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	tiskanega	vezja)
•	nabava	komponent	(internet)
•	izdelava	vezja	(fotopostopek,	jedkanje,	vrtanje)
•	montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)
•	preizkus	(priklop	mrežne	napetosti,	merjenje	izhodne	napetosti,	preizkus	z	bremenom)
•	dokumentacija	za	uporabo	in	vzdrževanje	(tehnična	dokumentacija,	navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje)

uporaba pripomočkov  
in dokumentacije:

računalniški	programi	za	risanje	in	pisanje	(word,	multisim,	eagle),	merilni	inštrumenti	(ampermeter,	voltmeter),	spajkalnik
načrti,	navodila	za	delo

Opredelitev	področij

Z	analizo	delovne	naloge	smo	opredelili	naslednja	področja:
•	 postopki	dela	
•	 uporaba	strojev,	orodij	in	naprav
•	 uporaba	tehnično-tehnološke	dokumentacije
•	 izdelek	/	storitev

Opredelitev	kriterijev	na	posameznem	področju

Opredeliti	kriterije	pomeni	premisliti,	katere	kvalitete	so	pomembne	na	
posameznih	področjih.	Na	vsakem	področju	je	lahko	pomembnih	kriteri-
jev	več,	izbrali	smo	najpomembnejše	glede	na	izbrano	delovno	nalogo	
(pri	drugih	delovnih	nalogah	so	na	 istih	področjih	 lahko	pomembnejši	
popolnoma	drugi	kriteriji)	in	jih	tudi	na	kratko	opisali:

Področje:
	 Postopki	dela	in	uporaba	strojev,	orodij	in	naprav	44

Kriterija 45:
•	 pravilnost	 –	 pravilnost	 izvajanja	 postopkov	 dela	 ter	

rabe	 strojev,	 orodij	 in	 naprav;	 Aktivna	 zavzetost	 za	

zmanjševanje	napak,	ne	ponavljanje	večkrat	istih	na-
pak.	(Predpostavka	tega	kriterija	je,	da	pravilni	postop-
ki	 dela	 pripeljejo	 do	 korektnega	 izdelka,	 zato	 dijake	
učimo	pravilnih	postopkov	dela.)

•	 natančnost	 –	 natančno	 upoštevanje	 vrstnega	 reda	
uporabe	vseh	postopkov,	strojev,	orodij	in	naprav,	na-
tančnost	pri	postopkih	in	uporabi,	natančnost	pri	meri-
tvah,	natančnost	pri	izdelavi	itn.	(ni	površnosti).

Področje:
Uporaba	tehnično-tehnološke	dokumentacije
Kriterij:

•	 pravilnost	 –	 pravilnost	 razumevanja,	 sestavljanja	 in	
predstavljanja	dokumentacije	 (pravilno	 razumevanje	
načrta,	navodil,	delovnega	naloga,	pravilno	oblikova-
nje	navodil	za	uporabo	itn.).

Po	opredelitvi	področij	in	kriterijev	na	vsakem	področju	glede	na	posa-
mezni	kriterij	oblikujemo	opise	dosežkov	(omejili	se	bomo	na	optimalni	
standard	 in	 minimalni	 standard).	 Če	 pogledamo	 analizo	 delovne	 na-
loge,	vidimo,	da	smo	dejansko	v	prvem	stolpcu	že	opredelili	minimalni	

44 Glede na dejstvo, da so pri tej delovni nalogi delovni postopki povezani z uporabo orodij, strojev in naprav, smo pri oblikovanju področij ti dve področji združili. Lahko bi jih pustili tudi kot ločeni področji, vendar 
bi bile potem nadaljnje opredelitve preveč podrobne (glej poglavje »Postopek priprave opisnih kriterijev«)

45 Opisana opredelitev področij in kriterijev pomeni, da bomo na vsa ta področja in kriterije pozorni pri učenju in poučevanju. Pri preverjanju in ocenjevanju pa je nujno izbrati najpomembnejše kriterije (ne več kot 
pet) za določeno nalogo zaradi preglednosti in objektivnosti preverjanja in ocenjevanja. Zato je pomembno dobro premisliti, kako kompleksne delovne naloge bomo načrtovali, katera področja in kriterije bomo 
izbrali, da bo tako učenje in poučevanje kot preverjanje in ocenjevanje še pregledno in obvladljivo.
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standard	(postopki	dela,	ki	so	nujni	za	izdelavo	delujočega	usmernika	za	
mobitel)	in	v	drugem	stolpcu	optimalni	standard	(izdelava	usmernika,	ki	
zadosti	vsem	specifikacijam	in	tudi	estetskemu	videzu).	Glede	na	te	ugo-
tovitve	je	smiselno	pogledati	še	enkrat	analizo	delovne	naloge	in	v	tem	
kontekstu	dopolniti	prvi	in	drugi	stolpec.	

Področje:
	 Postopki	dela	in	uporaba	strojev,	orodij	in	naprav

Kriterij:
•	 pravilnost	–	pravilnost	izvajanja	postopkov	dela	ter	rabe	

strojev,	orodij	in	naprav;	Aktivna	zavzetost	za	zmanjševa-
nje	napak,	ne	ponavljanje	večkrat	istih	napak.

Opredelitev	optimalnega	standarda

Za	 lažje	 oblikovanje	 optimalnega	 standarda	 (kar	 je	 dejansko	 že	 stan-
dard	znanja	za	odlično	oceno)	se	bomo	še	enkrat	vrnili	k	prvi	razpredel-
nici,	ki	smo	jo	predlagali	za	analizo	delovne	naloge	in	ugotovili,	da	smo,	
s	pravilno	analizo	delovne	naloge	na	področju	postopkov	dela,	že	naka-
zali	optimalni	dosežek	oziroma	standard	za	odlično	oceno.	V	razpredel-
nici	je	predstavljen	v	drugem	stolpcu46.

•	 določitev	parametrov	za	usmernik	(napetost,	tok,	moč)
•	 izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	tiskane-

ga	vezja)
•	 nabava	komponent	(internet)
•	 izdelava	vezja	(fotopostopek,	jedkanje,	vrtanje)
•	 montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)
•	 preizkus	 (priklop	 mrežne	 napetosti,	 merjenje	 izhodne	

napetosti,	preizkus	z	bremenom)
•	 dokumentacija	za	uporabo	 in	vzdrževanje	(tehnična	

dokumentacija,	navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje)

Če	na	istem	področju	izberemo	drugi	kriterij	(npr.	natančnost),	potem	se	
spremeni	tudi	opis	dosežka	in	je	potrebno	opisati,	kako	natančno	mora	
biti	izdelano	vezje,	kako	natančno	mora	biti	opravljeno	spajkanje	itn.

Opredelitev	minimalnega	standarda

Na	koncu	nam	ostane	še	opredelitev	minimalnega	standarda	(postop-
ki	dela	za	prvo	pozitivno	oceno),	do	katerega	pridemo	tako,	da	glede	
na	določene	pogoje	izberemo	iz	opisa	optimalnega	dosežka	tisti	mini-
mum,	ki	zadostuje,	da	bo	ta	naloga	še	korektno	opravljena.	Minimalni	
standard	je	dejansko	(ob	pravilni	analizi	delovne	naloge)	predstavljen	v	
prvem	stolpcu	razpredelnice	za	analizo	delovne	naloge.

Če	razen	področja	»Postopki	dela	in	raba	orodij,	naprav	in	pripomočk-
ov«	pogledamo	še	druga	področja	ter	kvaliteto,	ki	nam	je	na	teh	podro-
čjih	pomembna,	bomo	dobili	naslednje	kriterije:

Področje:
	 Raba	dokumentacije

Kriterij:
•	 pravilnost	(pravilno	razumevanje	načrta	za	usmernik,	

pravilna	izdelava	tehnične	dokumentacije,	pravilna	in	
razumljiva	navodila	za	rabo	usmernika	itn.)	

Področje:
	 Izdelek	ali	storitev

Kriteriji:
•	 funkcionalnost	(usmernik	deluje	tako	kot	je	zapisano	v	

specifikacijah)
•	 estetika	(videz	usmernika	ustreza	rabi,	ličnost)
•	 natančnost	(natančnost	izdelave,	stikov,	oblikovanja)

Področje:
	 Ukrepi	za	varno	in	zdravo	opravljanje	dela	ter	varstvo	narave

Kriterij:
•	 stopnja	 usvojenosti	 –	 koliko	 pozna,	 razume	 in	 upora-

blja	ukrepe	za	varstvo	pri	delu	(tudi	takrat,	ko	ni	kontro-
liran).

Če	vsa	področja,	kriterije	in	opise	dosežkov	spravimo	v	eno	razpredelni-
co,	si	pri	ocenjevanju	lahko	pomagamo	z	naslednjo	razpredelnico:

46 Trditev velja pod pogojem, da je postopek dela v drugem stolpcu opisan v podrobnosti, kar v danem primeru ne drži.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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področja kriteriji optimalni standard minimalni standard
postopki	dela pravilnost

natančnost

določitev	parametrov	za	usmernik	 (napetost,	
tok,	moč)
izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	
tiskanega	vezja)
nabava	komponent	(internet)
izdelava	 vezja	 (fotopostopek,	 jedkanje,	 vrta-
nje)
montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)
preizkus	(priklop	mrežne	napetosti,	merjenje	iz-
hodne	napetosti,	preizkus	z	bremenom)
dokumentacija	 za	 uporabo	 in	 vzdrževanje	
(tehnična	dokumentacija,	navodila	za	upora-
bo	in	vzdrževanje)

določitev	parametrov	za	usmernik	
izdelava	dokumentacije
nabava	komponent	
izdelava	vezja	
montaža	
preizkus	
dokumentacija	za	uporabo	 in	vzdr-
ževanje	

raba	orodij,	naprav,	pripomočkov pravilnost

raba	dokumentacije pravilnost

varno	delo	in	varovanje	narave stopnja	usvojenosti

izdelek	/	storitev funkcionalnost
natančnost	izdelave
estetika



4 Primeri načrtovanja učnih tem



78

Učna tema:  
Slovenci med obema vojnama

Predmet: zgodovina

Letnik: prvi

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja Rudarski 
tehnik

Avtorica: Maja Radšel

Šoslki center Velenje

Rudarska šola

Načrt učne teme

Operativni cilji:

Dijak:
•	 pozna	Majniško	deklaracijo
•	 ob	zemljevidu	primerja	politično	sliko	Evrope	pred	prvo	svetov-

no	vojno	in	po	njej	(nastanek	novih	držav);
•	 razume	razloge	za	izstop	Slovencev	iz	Avstro-Ogrske	in	nastanek	

Države	SHS;
•		 spozna	naloge	in	delovanje	narodne	vlade	Slovenije	1918;	
•	 navede	glavne	zgodovinske,	kulturno-civilizacijske,	verske,	go-

spodarske	in	jezikovne	razlike	v	nastali	državi;
•	 pozna	 vojaška	 in	 politična	 prizadevanja	 pri	 urejanju	 mejnih	

vprašanj	ter	ovrednoti	vlogo	Rudolfa	Maistra	pri	tem	dogajanju;
•	 sklepa	o	vzrokih	za	odločitve	prebivalstva	na	plebiscitu;	
•	 razume	vzroke	in	posledice	koroškega	plebiscita	za	izgubo	juž-

ne	Koroške;	
•	 ovrednoti	pomen	priključitve	Prekmurja	h	kraljevini	SHS;	
•	 interpretira	 statistične	 podatke	 o	 narodni	 sestavi	 prebivalstva,	

pojasni	položaj	Slovencev	v	kraljevini	SHS	po	vidovdanski	ustavi	
in	sklepa	o	izvorih	konfliktov	med	južnoslovanskimi	»narodi«;	

•	 opiše	strankarsko	in	politično	življenje	v	kraljevini	SHS	v	dvajsetih	
letih	in	razume	zakaj	je	prišlo	do	uvedbe	diktature;

•	 ob	slikovnem	gradivu	in	odlomkih	iz	virov	spoznava	življenje	Slo-
vencev	v	20.	in	30.	letih;

•	 ob	odlomkih	besedil	spoznava	probleme	in	življenjske	razmere	
posameznih	socialnih	slojev,	zlasti	še	v	času	velike	gospodarske	
krize;

•	 na	podlagi	virov	 spoznava	krizo	demokracije	 in	gospodarsko	
krizo	ter	posledično	diktature	in	totalitarizme;	

•	 primerja	strankarsko	in	politično	življenje	Slovencev	v	20.	letih	s	
tistim	v	30.	tih	letih,	zlasti	v	odnosu	na	nov	politični	položaj	v	Evro-
pi	(fašizem,	nacizem,	komunizem);

•	 razume,	zakaj	prinašajo	totalitarizmi	veliko	nevarnost	za	vse	ljudi;	
•	 razloži	pomen	nastanka	novih	kulturnih	in	šolskih	ustanov	(Uni-

verza,	SAZU,	razširjena	mreža	gimnazij)	za	slovenski	narodni	ra-
zvoj	in	ovrednoti	dosežke	slovenske	znanosti	in	umetnosti	med	
obema	vojnama;
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poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Dejstva,	ime-
na,		
podatki,	poj-
mi,		
dogodki

•	 spremenjene	 politične	 slike	 Evrope,	 ko	
ob	razpadu	Avstro-Ogrske,	nastane	tudi	
Država	SHS

•	 majniške	deklaracije,	krfske	deklaracije

•	 vloge	Narodnega	 sveta	 za	Slovenijo	 in	
kasneje	Narodnega	sveta	SHS	

•	 problemov	 Države	 SHS	 (mejna	 vpraša-
nja,	socialni	nemiri,	mednarodno	nepri-
znana)

•	 pojmov	mobilizacija,	plebiscit,	cona	A	in	
B,	propaganda

•	 reševanja	 zahodne	 meje	 po	 diplomat-
ski	poti

•	 poteka	 reševanja	 prekmurskega	 vpra-
šanja

•	 glavnih	problemov,	ki	so	pripeljali	do	ne-
soglasij	 med	 južnimi	 Slovani	 (gospodar-
sko,	 narodno,	 versko,	 socialno,	 politično	
vprašanje)	

•	 pojmov	 centralizem,	 unitarizem,	 vidov-
danska	ustava

•	 razlogov,	ki	so	pripeljali	do	6.	 januarske	
diktature

•	 najpomembnejših	 kulturnih	 ustanov,	 ki	
so	v	tem	času	nastale

•	 razlike	 in	 podobnosti	 med	 majniško	 in	
krfsko	deklaracijo

•	 problemov	Države	SHS	(mejna	vpraša-
nja,	socialni	nemiri,	mednarodno	nepri-
znana)

•	 vzrokov,	ki	pripeljejo	do	združitve	Drža-
ve	SHS	s	Kraljevino	Srbijo

•		 pomena	 Rudolfa	 Maistra	 za	 severno	
mejo

•		 vzrokov,	ki	so	na	Koroškem	pripeljali	do	
plebiscita

•		 pomena	propagande,	ki	je	vplivala	na	
izid	plebiscita

•	 vzrokov,	ki	so	pripeljali	do	reševanja	za-
hodne	meje	po	diplomatski	poti

•		 vzrokov	za	vmešavanje	politike	Kraljevi-
ne	SHS	v	reševanje	prekmurskega	vpra-
šanja

•		 glavnih	vzrokov	za	konflikte	med	južno-
slovanskimi	narodi

•		 vzrokov,	ki	so	pripeljali	do	vidovdanske	
ustave,	ki	je	uzakonila	monarhistično	in	
centralistično	ureditev

•		 razlogov	za	uvedbo	6.	januarske	diktatu-
re.

•		 razlogov	za	uvedbo	oktoirane	ustave
•		 pojmov	 ustava,	 oktroirana	 ustava,	 de-

mokracija,	diktatura,	totalitarizem

•		 pomen	kulturnih	ustanov	za	Slovence

•		 osnovne	 zgodovinske	 terminologije	
(Jugoslovanski	 poslanski	 klub,	 Jugo-
slovanski	odbor)

•		 ob	zemljevidu	razloži	razliko	med	Dr-
žavo	SHS	in	Kraljevino	SHS

•		 osnovne	 zgodovinske	 terminologije	
(plebiscit,	propaganda)

•		 ob	 zemljevidu	 predstavi	 rezultate	
mejnih	vprašanj

•		 glavnih	 vzrokov,	 ki	 so	 pripeljali	 do	
konfliktov	 med	 južnoslovanskimi	 na-
rodi

•		 pomena	vidovdanske	ustave

•	 pojmov	 ustava	 -	 oktroirana	 ustava,	
demokracija,	diktatura,	totlitarizem

•	 pomena	kulturnih	ustanov	za	Slovence

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali (prirejena Bloomova taksonomija) (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali (prirejena Marzanova taksonomija) (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Opazovanje,	primerjanje,	razvr-
ščanje,	uvrščanje,	abstrahiranje

•		 primerja	razlike	med	majniško	in	krfsko	deklaracijo
•		 primerja	razlike	med	Državo	in	Kraljevino	SHS

Sklepanje	z	indukcijo,	sklepanje	z	
dedukcijo,	sklepanje	po	analogiji

•		 ve,	do	česa	pripeljejo	težave,	ki	jih	je	imela	Država	SHS	(mejna	vprašanja,	socialni	nemiri,	mednarodno	neprizna-
na)

•		 ve,	zakaj	so	bila	nesoglasja	med	južnoslovanskimi	narodi	

Argumentiranje,	utemeljevanje,	
analiziranje	perspektiv,	izbiranje	
med	alternativami	(odločanje)

•		 argumentira,	zakaj	je	prišlo	do	združitve	Države	SHS	s	Kraljevino	Srbijo
•		 utemelji	pomen	Narodnega	sveta
•		 ve,	zakaj	so	se	ljudje	na	Koroškem	odločili	na	plebiscitu	za	Avstrijo
•		 ve,	kaj	bi	se	zgodilo,	če	Rudolf	Maister	ne	bi	mobiliziral	svoje	vojske
•		 utemelji,	zakaj	je	potekalo	reševanje	zahodne	meje	po	diplomatski	poti
•		 utemelji	pomen	kulturnih	ustanov	za	Slovence
•		 argumentira,	zakaj	je	kralj	Aleksander	uvedel	diktaturo	in	kako	jo	je	želel	prikriti

Delo	z	viri •		 majniška	deklaracija

Predstavljanje	idej Kako	bi	ti	rešil	nesoglasja	v	skupni	državi
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Nabor nalog za preizkus znanja

Prirejena Bloomova taksonomija

Poznavanje:
• spremenjene politične slike Evrope, ko ob razpadu Avstro-Ogr-

ske nastane tudi Država SHS

1 Naštej, katerim državam je ob razpadu Avstro-Ogrske pri-
padlo njeno ozemlje? (3 T)

2 Obkroži pravilen odgovor! 
 Katerim državam je ob razpadu Avstro-Ogrske pripadlo 

njeno ozemlje? (1 T) 
a Madžarski, Albaniji, Danski, Rusiji
b Avstriji, Bolgariji, Grčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Japonski
c Avstriji, Madžarski, Češkoslovaški, Poljski, Romuniji, Kraljevini 

SHS, Italiji 

•	 majniške deklaracije, krfske	deklaracije

1 Kateri deklaraciji sta nastali med prvo svetovno vojno in 
sta si prizadevali za politično združitev južnoslovanskih na-
rodov? Na kratko ju opiši (3 T)

 2 Kaj veš o majniški deklaraciji? (2 T)

 3 Kaj veš o krfski deklaraciji? (2 T)

• vloge	 Narodnega	 sveta	 za	 Slovenijo	 in	 kasneje	 Narodnega	
sveta	SHS	

 1 Kaj je bil cilj Narodnega sveta Slovencev, Hrvatov in Srbov? (1 T)

 2 Kdo in kdaj je razglasil Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov? (1 T)

• problemov Države SHS (mejna vprašanja, socialni nemiri, 
mednarodno nepriznana)

 1 Naštej tri probleme, ki jih je imela Država SHS! (3 T)

• pojmov	mobilizacija, plebiscit, cona A in B, propaganda

 1 Razloži pojme: mobilizacija, plebiscit, propaganda (3 T)

2 O čem so se lahko odločali prebivalci cone A (na Koro-
škem) na plebiscitu? (1 T)

 3 Obkroži, če drži: (1 T)
a Rudolf Maister je izvedel mobilizacijo na Koroškem. 	

DA	 NE
b	 Plebiscit	je	bil	izveden	v	coni	A	in	coni	B.		
	 DA	 NE
c	 Propaganda	je	vplivala,	da	so	se	prebivalci	v	coni	A	

odločili	za	Avstrijo.	 	
	 DA	 NE

•	 reševanja	zahodne	meje	po	diplomatski	poti

1 Kakšne so bile posledice podpisa rapalske pogodbe za 
Slovence? (2 T)

2 Kje je potekala meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS 
po podpisani rapalski pogodbi? (2 T)

•	 poteka	reševanja	prekmurskega	vprašanja
	 	 Obkroži	pravilni	odgovor:	(1	T)

a	 Prekmurje	je	po	1.	svetovni	vojni	pripadlo	Madžarski.
b	 Prekmurje	 in	Porabje	sta	po	1.	svetovni	vojni	pripadla	

Kraljevini	SHS.
c	 Prekmurje	je	po	1.	svetovni	vojni	pripadlo	Kraljevini	SHS.

 d Porabje je po 1. svetovni vojni pripadalo Državi SHS.

•	 glavnih	problemov,	ki	so	pripeljali	do	nesoglasij	med	južnimi	
Slovani	 (gospodarsko,	 narodno,	 versko,	 socialno,	 politično	
vprašanje)	

1 Kaj veš o gospodarskem vprašanju v Kraljevini SHS? ( ... ali o 
narodnem, verskem, socialnem) (2 - 3 T)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	 2	 Navedi	narode,	ki	so	bili	v	Kraljevini	SHS	priznani!	(1	T)

3 Obkroži ali drži:
a	 Kraljevina	 SHS	 je	 bila	 gospodarsko	 dobro	 razvita	 drža-

va.	
	 DA	 NE
b	 Kraljevina	SHS	je	bila	gospodarsko	neenakomerno	razvi-

ta.	
	 DA	 NE
c	 Na	ozemlju	Kraljevine	SHS	so	bili	priznani	vsi	narodi	in	na-

rodne	manjšine.	
	 DA	 NE
d	 V	Kraljevini	SHS	so	bile	vse	veroizpovedi	enakopravne.	 	

DA	 NE
e	 Slabe	življenjske	razmere	v	državi	so	povzročale	social-

ne	nemire.	
	 DA	 NE

•	 pojmov	centralizem,	unitarizem,	vidovdanska	ustava

1 Razloži, kaj pomeni, da je bila Kraljevina SHS centralistično 
in unitaristično urejena! (2 T)

2 Vidovdanska ustava je bila sprejeta 28. 6. 1921. Kaj je uzako-
nila? (1 T)

•	 razlogov,	ki	so	pripeljali	do	6.	januarske	diktature

 1 Razloži, zakaj in kdaj (leto) je kralj Aleksander uvedel diktaturo!

• najpomembnejših kulturnih ustanov, ki so v tem času nastale

1 Naštej štiri kulturne in znanstvene ustanove, ki so nastale na 
Slovenskem med obema vojnama! (2 T)

Razumevanje

• razlike in podobnosti med majniško in krfsko deklaracijo

1 Opiši razlike in podobnosti med majniško in krfsko deklara-
cijo! (2 T)

2 Katera je bila najpomembnejša ideja majniške in katera 
krfske deklaracije? Pri pravilnih odgovorih (dveh) napiši na 
črto, za katero deklaracijo gre. (3 T)

	 Združitev	južnih	Slovanov	pod	vodstvom	Srbije.	______________

______________________________________________________
	 Ustanovitev	demokratične	in	parlamentarne	monarhije	z	dina-

stijo	Karađorđević	na	čelu._______________________________

______________________________________________________

	 Združitev	 južnih	Slovanov,	ki	živijo	v	AO,	pod	vodstvom	Sloven-
cev.	__________________________________________________

	 Združitev	vseh	avstro-ogrskih	ozemelj,	kjer	živijo	Slovenci,	Hrvati	
in	Srbi	v	samostojno	državo	pod	žezlom	habsburško-lotarinške	

dinastije.	 ______________________________________________

______________________________________________________

 Združitev južnih Slovanov pod vodstvom Slovencev. ______________

__________________________________________________________

• problemov Države SHS (mejna vprašanja, socialni nemiri, med-
narodno nepriznana)

1 Navedi in opiši najpomembnejše razloge, ki so pripeljali do 
odprave Države SHS! (3 T)

2 Zakaj je imela Država SHS težave z reševanjem mejnega 
vprašanja? (2 T)
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• vzrokov, ki pripeljejo do združitve Države SHS s Kraljevino Srbijo

 1 Zakaj pride do združitve Države SHS s Kraljevino Srbijo? (2 T)

• pomena Rudolfa Maistra za severno mejo

1 Zakaj Rudolfa Maistra štejemo za enega največjih Sloven-
cev novejše dobe? (2 T)

2 Opiši, kako je potekal boj za slovensko Štajersko! (3 T)

3 Kje je potekala meja na Štajerskem med Avstrijo in Kraljevi-
no SHS? Zakaj ravno tam? (3 T) 

• vzrokov, ki so na Koroškem pripeljali do plebiscita

 1 Opiši dogajanje na Koroškem, ki je pripeljalo do plebiscita! (3 T)

• pomena propagande, ki je vplivala na izid plebiscita
1 Zakaj so se Slovenci na Koroškem odločili, da bodo raje ži-

veli v Avstriji kot v Kraljevini SHS? Razloži!  (2 T)

• vzrokov, ki so pripeljali do reševanja zahodne meje po diplo-
matski poti
1 Razloži, zakaj so reševali mejno vprašanje med Kraljevino 

Italijo in Kraljevino SHS po diplomatski poti?  (2 T)

•	 vzrokov za vmešavanje politike Kraljevine SHS v reševanje pre-
kmurskega vprašanja

1 Razloži, zakaj so velesile dovolile Kraljevini SHS zasesti Prek-
murje? (1 T)

2 Reševanje mejnih vprašanj v Kraljevini SHS. Ustrezni črki do-
daj ustrezno številko (5 T)

___ A Rudolf Maister 1 Koroška
___ B plebiscit  2 Štajerska
___ C propaganda 3 Prekmurje

___ D rapallska pogodba 4 Italija
___ E mobilizacija

 ___ F zatiranje boljševistične nevarnosti

• glavnih vzrokov za konflikte med južnoslovanskimi narodi

1 Razloži, kje so tičali razlogi za nesoglasja med južnoslovan-
skimi narodi, ki so živeli v novi skupni državi? (2 T)

• vzrokov, ki so pripeljali do vidovdanske ustave, ki je uzakonila 
monarhistično in centralistično ureditev

1 Kaj je omogočilo Srbiji, da je vsej državi vsilila svoj politični 
sistem? (1 T)

2	 Zakaj	 so	 bili	 Slovenci	 razočarani	 nad	 vidovdansko	
ustavo?	Obkroži	pravilen	odgovor:	(1	T)

a	 Odpravila	je	federalni	položaj	banovin.
b	 Uzakonila	je	monarhično	in	centralistično	ureditev.	

 c Zahtevala je odpravo slovenske kulture.

• razlogov za uvedbo šestojanuarske diktature
 1 Kje so bili vzroki, da je kralj uvedel diktaturo? (1 T)

• razlogov za uvedbo oktoirane ustave
 1 Kaj je želel kralj prikriti s sprejetjem oktroirane ustave? (1 T) 

• pojmov ustava, oktroirana ustava, demokracija, diktatura, to-
talitarizem

1 Razloži pojme: ustava, oktroirana ustava, demokracija, dik-
tatura, totalitarizem (5 T oz. 5 x 1)

2	 Kraljevina	SHS	se	je	leta	1929	preimenovala	v	Kraljevi-
no	Jugoslavijo.	Kaj	je	bilo	značilno	za	to	državo.	

	 Obkroži	pravilna	odgovora:	(2	T)	
a	 Prepovedane	so	bile	vse	politične	stranke.
b	 Sprejeta	je	bila	demokratična	ustava.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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c	 Rešili	so	nacionalno	vprašanje.
 d Vlada je bila odgovorna samo kralju.

•  pomen kulturnih ustanov za Slovence
1 Razloži pomen kulturnih in znanstvenih ustanov za Sloven-

ce, ki so nastale med obema vojnama. (1 T)

Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje:
• osnovne zgodovinske terminologije (Jugoslovanski poslanski 

klub, Jugoslovanski odbor)
1 Razloži razliko med Jugoslovanskim poslanskim klubom in 

Jugoslovanskim odborom! (2 T)

	 2	 Ustrezni	črki	pripiši	ustrezno	številko:	(4	T)
	 A	__	dunajski	parlament	 1	 Jugoslovanski	poslanski	klub
	 B	__	hrvaški,	srbski,	slovenski	 2		Jugoslovanski	odbor
	 emigranti
	 C	__	majniška	deklaracija
	 D	__	krfska	deklaracija
 E __ slovenski, hrvaški in srbski poslanci

• ob zemljevidu razloži razliko med Državo SHS in Kraljevino SHS
1 Na zemljevidu označi, kaj je obsegala Država SHS in kaj 

Kraljevina SHS! (2 T)

• osnovne zgodovinske terminologije (plebiscit, propaganda)
1 Ovrednoti pomen propagande za izid plebiscita na slo-

venskem Koroškem! (2 T)

2 Katero slovensko mejno vprašanje po prvi svetovni vojni so 
reševali s plebiscitom? (1 T)

•	 Ob	zemljevidu	predstavi	rezultate	mejnih	vprašanj

1 Na zemljevidu označi rezultate mejnih vprašanj (Koroška, 
Štajerska, Prekmurje, zahodna meja)! (4 T)

•	 glavnih	vzrokov,	ki	so	pripeljali	do	konfliktov	med	južnoslo-
vanskimi	narodi
1 Katero od nerešenih vprašanj v skupni državi je po tvojem 

mnenju predstavljalo največji problem? Utemelji! (3 T)

•	 pomena	vidovdanske	ustave
1 Zakaj so bili Slovenci razočarani nad vidovdansko ustavo? 

Obkroži pravilen odgovor: (1 T)

a Odpravila je federalni položaj banovin.
b Uzakonila je monarhično in centralistično ureditev. 

 c Zahtevala je odpravo slovenske kulture.

• pojmov	ustava	-	oktroirana	ustava,	demokracija,	diktatura,	
totlitarizem

 1  Razloži razliko med ustavo in oktoirano ustavo! (2 T)

 2  Razloži razliko med demokracijo in diktaturo! (2 T)
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•	 pomena	kulturnih	ustanov	za	Slovence

1 Ovrednoti pomen kulturnih in znanstvenih ustanov za 
Slovence, ki so nastale med obema vojnama.  (1 T)

2 Dogodke razporedi po časovnem zaporedju od naj-
starejšega do najmlajšega (1 – 6)! (6 T)

___ nastanek Kraljevine SHS
___ vidovdanska ustava
___ nastanek Države SHS
___ šestojanuarska diktatura
___ majniška deklaracija

 ___ oktroirana ustava

Prirejena Marzanova taksonomija

Opazovanje, primerjanje, razvrščanje, uvrščanje, abstrahiranje: 

•	 primerja	razlike	med	majniško	in	krfsko	deklaracijo

1 Primerjaj razlike in podobnosti med majniško in krfsko de-
klaracijo! (2 T)

 2 Ustrezni črki pripiši ustrezno številko: (4 T)
A __ dunajski parlament  1 majniška deklaracija
B __ hrvaški, srbski,    2 krfska deklaracija
slovenski emigranti
C __ Jugoslovanski poslanski klub
D __ Jugoslovanski odbor

 E __ slovenski, hrvaški in srbski poslanci

•	 primerja	razlike	med	Državo	in	Kraljevino	SHS

1 Na zemljevidu označi, kaj je obsegala Država SHS in kaj 
Kraljevina SHS! Opiši! (3 T)

Sklepanje	z	indukcijo,	sklepanje	z	dedukcijo,	sklepanje	po	analogiji:	

•	 ve,	do	česa	pripeljejo	težave,	ki	jih	je	imela	Država	SHS	(mej-
na	vprašanja,	socialni	nemiri,	mednarodno	nepriznana)

1 Opiši eno težav, ki jo je imela Država SHS. Razloži, do 
česa ta pripelje. (2 T)

•	 ve,	zakaj	so	bila	nesoglasja	med	južnoslovanskimi	narodi	
	 1 Nastanek Kraljevine SHS. (4 T) Ustrezno obkroži:

a V Kraljevini SHS so bili združeni narodi, ki so že dotlej 
živeli v podobnih političnih, kulturnih, družbenih in go-
spodarskih razmerah.     
DA NE

b Pričakovanja različnih narodov v državi so bila podobna. 
DA NE

c  Slovenci so želeli okrepiti svoj nacionalni razvoj.  
DA NE

d Srbi so želeli zagospodariti v državi.  
 DA  NE

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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•	 ve,	zakaj	je	bilo	vprašanje	Prekmurja	rešeno	na	tak	način

1 Razloži, zakaj so velesile dovolile Kraljevini SHS zasesti Pre-
kmurje? (1 T)

Argumentiranje,	 utemeljevanje,	 analiziranje	 perspektiv,	 izbiranje	
med	alternativami	(odločanje):

•	 argumentira,	zakaj	je	prišlo	do	združitve	Države	SHS	s	Kralje-
vino	Srbijo

1  Kje so razlogi, da se je Država SHS združila s Kraljevino Srbi-
jo? (2 T)

2  Kateri od problemov, ki jih je imela Država SHS, je bil po tvo-
jem mnenju največji? Utemelji! (2 T)

•	 utemelji	pomen	Narodnega	sveta	
 1  Narodni svet za Slovenijo. Ali drži: (3 T)

a Narodni svet za Slovenijo se je ukvarjal predvsem z 
vprašanjem meja.  

 DA NE
b Narodni svet za Slovenijo je ustanavljal narodne straže. 

DA NE
c Njegov cilj je bila ustanovitev trialistične države.  

DA NE

•	 ve,	zakaj	so	se	ljudje	na	Koroškem	odločili	na	plebiscitu	za	
Avstrijo

1  Na čem je temeljila propaganda Republike Avstrije in 
na čem propaganda Kraljevine SHS? (2 T)

•	 ve,	kaj	bi	se	zgodilo,	če	Rudolf	Maister	ne	bi	mobiliziral	svoje	
vojske

1 Kaj bi se zgodilo, če Rudolf Maister ne bi mobiliziral voj-
ske? Argumentiraj! (2 T)

•	 utemelji,	zakaj	 je	potekalo	reševanje	zahodne	meje	po	di-
plomatski	poti

1  Utemelji, zakaj je potekalo reševanje zahodne meje po di-
plomatski poti! (1 T)

•	 utemelji	pomen	kulturnih	ustanov	za	Slovence

1 Zakaj je ustanovitev Univerze v Ljubljani vplivala na razvoj 
slovenske narodne zavesti? Razloži na primeru! (2 T)

•	 argumentira,	 zakaj	 je	 kralj	 Aleksander	 uvedel	 diktaturo	 in	
kako	jo	je	želel	prikriti

	 1 Obkroži pravilen odgovor in ga razloži! (2 T)
a Politična in nacionalna nasprotja so onemogočala ra-

zvoj parlamentarnega življenja v Kraljevini SHS.
b Leta 1929 je kralj sprejel vidovdansko ustavo.

c Leta 1921 se je Kraljevina SHS preimenovala v Kraljevino Ju-
goslavijo.

Delo	z	viri:

•	 majniška	deklaracija
	 1 O kateri izjavi govori spodnji vir? Osnova za nastanek 

katere države je bila? Razloži! (3 T)

 Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, 
da zahtevajo na temelju narodnega načela in hrvaškega držav-
nega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slo-
venci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško–lotarinške 
dinastije v samostojno državno telo, ki bodi prosto vsakega naro-
dnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. 
Za uresničevanje te zahteve svojega enotnega naroda se bodo 
zavzeli s vso silo. S tem pridržkom se bodo podpisani udeležili par-
lamentarnega dela.
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3	 Naštej	 težave,	 ki	 jih	 je	 imela	 Država	 SHS.	 Razloži,	 do	
česa	te	težave	pripeljejo.	(2	T)

4	 Na	zemljevidu	natančno	označi,	kaj	 je	obsegala	Dr-
žava	SHS	in	kaj	Kraljevina	SHS!	Razloži!	(3	T)

 5	 Obkroži	tisto,	kar	drži:	(3	T)	

a Rudolf Maister je izvedel mobilizacijo na Koroškem. 
 DA NE
b Plebiscit je bil izveden v coni A in coni B.
 DA NE
c Propaganda je vplivala, da so se prebivalci v coni A 

odločili za Avstrijo.
 DA NE

 6	 Razloži	pojem:	plebiscit	(1	T)

Predstavljanje	idej:	

•	 Kako	bi	ti	rešil	nesoglasja	v	skupni	državi

1 Predstavi svoj pogled za rešitev nesoglasij v Kraljevini 
SHS! (2 T)

Preizkus znanja 

Z barvnim tiskom so označene naloge, ki „pokrijejo“ minimalne standarde.

Ime in priimek: ____________________ Število možnih točk: 45

Datum: __________________________ Število doseženih točk: ____

Ocena: _________________________

1	 Naštej,	katerim	državam	je	ob	razpadu	Avstro-Ogrske	
pripadlo	njeno	ozemlje!	(3	T)

2	 Katera	je	bila	najpomembnejša	ideja	majniške	in	ka-
tera	krfske	deklaracije?	Pri	pravilnih	odgovorih	(dveh)	
napiši	na	črto,	za	katero	deklaracijo	gre.	(3	T)	(1,5+1,5)

a  Združitev južnih Slovanov pod vodstvom Srbije. 
 ______________________________________________
b Ustanovitev demokratične in parlamentarne monarhi-

je z dinastijo Karađorđević na čelu.
 ______________________________________________
c Združitev južnih Slovanov, ki živijo v AO, pod vodstvom 

Slovencev. 
  ______________________________________________
d Združitev vseh avstro-ogrskih ozemelj, kjer živijo Sloven-

ci, Hrvati in Srbi v samostojno državo pod žezlom habs-
burško-lotarinške dinastije. 

 ______________________________________________
e Združitev južnih Slovanov pod vodstvom Slovencev. 

  ______________________________________________

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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	7	 Reševanje	 mejnih	 vprašanj	 v	 Kraljevini	 SHS.	 Ustrezni	
črki	dodaj	ustrezno	številko	(4 T)

___ A Rudolf Maister 1 Koroška
___ B plebiscit  2 Štajerska
___ zatiranje boljševistične nevarnosti  3 Prekmurje
___ D rapalska pogodba 4 Italija
___ E mobilizacija

8	 Razloži,	zakaj	so	reševali	mejno	vprašanje	med	Kra-
ljevino	Italijo	in	Kraljevino	SHS	po	diplomatski	poti?	In	
kje	je	potekala	meja	med	Kraljevino	Italijo	in	Kraljevi-
no	SHS	po	podpisani	rapalski	pogodbi?	(3 T) 

 (2+1 T)

9	 Zakaj	so	se	Slovenci	na	Koroškem	odločili,	da	bodo	
raje	živeli	v	Avstriji	kot	v	Kraljevini	SHS?	

   Razloži! (2 T)

 10	 Opiši	kako	je	potekal	boj	za	slovensko	Štajersko! (3 T)

11	 Nastanek	Kraljevine	SHS. (4 T) Obkroži	ali	drži:
a V Kraljevini SHS so bili združeni narodi, ki so že dotlej 

živeli v podobnih političnih, kulturnih, družbenih in go-
spodarskih razmerah.  

 DA NE      
b Kraljevina SHS je bila gospodarsko neenakomerno raz-

vita.
 DA  NE
c a ozemlju Kraljevine SHS so bili priznani vsi narodi in	na-

rodne manjšine

  DA NE
e Srbi so želeli zagospodariti v državi. 

  DA NE

12	 Zakaj	 so	 bili	 Slovenci	 razočarani	 nad	 vidovdansko	
ustavo?	Obkroži	pravilen	odgovor:	(1 T)

a Odpravila je federalni položaj banovin.
b Uzakonila je monarhično in centralistično ureditev. 

 c Zahtevala je odpravo slovenske kulture.

13	 Kraljevina	SHS	se	je	leta	1929	preimenovala	v	Kraljevi-
no	Jugoslavijo.	Kaj	je	bilo	značilno	za	to	Državo?	Ob-
kroži	pravilna	odgovora: (2 T) 

a Prepovedane so bile vse politične stranke.
b Sprejeta je bila demokratična ustava.
c Rešili so nacionalno vprašanje.

 d Vlada je bila odgovorna samo kralju.

14	 Razloži,	zakaj	in	kdaj	(leto)	je	kralj	Aleksander	uvedel	
diktaturo!	(2	T)

15	 Naštej	štiri	kulturne	in	znanstvene	ustanove,	ki	so	na-
stale	na	Slovenskem	med	obema	vojnama! 

  Ovrednoti njihov pomen! (3 T) 

16	 Dogodke	razporedi	po	časovnem	zaporedju	od	naj-
starejšega	do	najmlajšega	(1 – 6)! (6 T)

___ nastanek Kraljevine SHS
___ vidovdanska ustava
___ nastanek Države SHS
___	šestojanuarska	diktatura
___	majniška	deklaracija

 ___ oktroirana ustava

Meje za posamezne ocene

0	–	19,5	=	NMS	(ni	dosegel	minimalnega	standarda)

20	–	24,	5	=	2	zd	(zadostno)

25	–	29,5	=	3	db	(dobro)
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30	–	35	=	4	pdb	(prav	dobro)

35,5	–	40	=	5	odl	(odlično)

Rezultati preizkusa

Pisno	ocenjevanje	znanja	ni	bilo	sestavljeno	samo	iz	učnega	sklopa	Slo-
venci	med	obema	vojnama.	Vključena	sta	bila	še	sklopa	Slovenci,	Evro-
pa	 in	Svet	v	19.	 stoletju	 in	Slovenci,	 Evropa	 in	Svet	pred	prvo	 svetovno	
vojno.	Naloge	v	testu	so	bile	sestavljene	podobno	kot	naloge	za	sklop	
Slovenci	med	obema	vojnama.	Nalogo	je	pisalo	14	dijakov,	od	tega:

1	dijak	–	NMS,	
4	dijaki	–	2	zd,	
2	dijaka	–	3	db,	
4	dijaki	–	4	pdb	in	
3	dijaki	-5	odl.

Komentar (refleksija) avtorice

Z	rezultati	pisnega	ocenjevanja	znanja	sem	bila	zadovoljna.	Takšne	oce-
ne	so	po	mojem	mnenju	posledica	sistematične	in	temeljite	priprave	na	
pisno	ocenjevanje	znanja.	Dijake	iz	tega	razreda	zgodovina	zanima	in	
imajo	dobro	predznanje.	Tako	je	laže	graditi	celoto.	

Naloge,	ki	so	od	dijakov	zahtevale	samostojno	razmišljanje	so	bile	mor-
da	malo	manj	uspešne	od	nalog	izbirnega	tipa,	vendar	ni	bilo	bistvenih	
odstopanj.	Dijaki	so	vajeni	podobnih	tipov	nalog	in	zanje	niso	bili	novost.	
Novost	je	bila	tokrat,	da	so	bile	za	pozitivno	oceno	dovolj	pravilno	rešene	
naloge	za	minimalni	standard.

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Pri	tako	oblikovanem	preizkusu	je	dobro,	da	naloge	z	minimalnimi	stan-
dardi	predstavljajo	zadostno	število	točk	za	pozitivno	oceno.	Na	ta	na-
čin	lahko	več	dijakov	doseže	pozitivno	oceno.	Prednost	je	tudi	v	tem,	da	
sem	načrtno	izbirala	naloge	z	različnimi	taksonomskimi	stopnjami.

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

V	takšnem	sestavljanju	testov	ne	vidim	pomanjkljivosti.	Morda	le	v	tem,	da	
se	bolj	posvečaš	iskanju	minimalnih	standardov,	kot	pa	celostnemu	znanju.

Odziv dijakov

Skoraj	vsi	dijaki	so	bili	z	rezultati	ocenjevanja	znanja	zadovoljni.	Tudi	tisti,	
ki	z	oceno	niso	bili	zadovoljni,	so	povedali,	da	test	ni	bil	pretežek,	vendar,	
da	so	se	zaradi	različnih	razlogov	učili	premalo.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Učna tema:  
Logaritmi

Predmet: matemetika

Letnik: tretji

Avtorica: Biserka Ledinšek

Šolski center Velenje

Elektro in računalniška šola

Načrt učne teme

Operativni cilji: (iz	kataloga	znanja	za	matematiko	v	programih	srednje-
ga	strokovnega	izobraževanja)
•	 dijak	razlikuje	logaritemsko	odvisnost	od	drugih	vrst	odvisnosti
•	 dijak	zapiše	logaritemsko	odvisnost	z	enačbo
•	 dijak	pozna	lastnosti	logaritemske	funkcije
•	 dijak	nariše	graf	logaritemske	funkcije
•	 dijak	pozna	definicijo	logaritma	in	jo	uporablja
•	 dijak	 izrazi	 logaritem	pri	dani	osnovi	z	 logaritmom	pri	poljubni	

osnovi
•	 dijak	 prepozna	 in	 reši	 logaritemsko	 enačbo	 oz.	 logaritemsko	

neenačbo
•	 dijak	modelira	realistične	pojave	z	logaritemsko	funkcijo
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Konceptualno znanje (poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev)
•	 osnovna	znanja	in	vedenja	(poznavanje	poj-

mov	in	dejstev	in	je	predvsem	priklic	znanja)
•	 poznavanje	posameznosti
•	 poznavanje	terminologije
•	 konceptualna	 znanja	 (razumevanje	 pojmov	

in	dejstev)
•	 prepoznavanje	pojmov	(prepozna	krog)
•	 predstave	(številske)
•	 povezovanje	pojmov
•	 navajanje	primerov

•	 definicijo	logaritma
•	 pravila	za	računanje	z	logaritmi
•	 narisati	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	logax	(a›1,	0‹a‹1)
•	 lastnosti	logaritemske	funkcije	f(x)	=	logax	(definicijsko	območje,	zalogo	vrednosti,	ni-

člo,	navpično	asimptoto,	naraščanje,	padanje,	omejenost)

Proceduralno znanje (poznavanje in učinkovito ob-
vladovanje postopkov)
•	 poznavanje	 in	 obvladovanje	 algoritmov	 in	

procedur	
•	 uporaba	pravil,	zakonov,	postopkov
•	 izbira	in	izvedba	postopka

•	 uporabljati	definicijo	logaritma	(računanje	vrednosti	logaritma	brez	žepnega	računa-
la,	reševanje	logaritemskih	enačb)

•	 uporabljati	pravila	za	računanje	z	logaritmi:	za	logaritmiranje	izrazov	ali	antilogaritmira-
nje	izrazov

•	 uporabljati	pravila	za	računanje	z	logaritmi	v	logaritemskih	enačbah
•	 uporabljati	logaritme	pri	reševanju	eksponentnih	enačbah
•	 uporabljati	prehod	na	novo	osnovo	(s	pomočjo	žepnega	kalkulatorja	računa	vrednosti	

logaritmov)
•	 uporabljati	postopke	za	reševanje	linearnih	enačb
•	 uporabljati	postopke	za	reševanje	kvadratnih	enačb
•	 uporabljati	pravila	za	računanje	približkov

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali (prirejena Gagneova taksonomija)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Problemsko znanje (uporaba konceptualnega in pro-
ceduralnega znanja v novih situacijah)
•	 prepoznavanje	in	oblikovanje	problema	
•	 preverjanje	podatkov
•	 izbiranje	strategij	reševanja	
•	 uporaba	znanja	ter	miselnih	veščin
•	 metakognitivne	zmožnosti

•	 narisati	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	kloga(x-p)+g	(lahko	s	tabeliranjem,	lah-
ko	s	premiki	in	raztegi;	določil	bo	novo	definicijsko	območje	in	navpično	asimp-
toto).

•	 povezati	računsko	in	grafično	reševanje	enačb
•	 povezati	računsko	in	grafično	reševanje	neenačb
•	 utemeljiti	rešitev	(če	ne	ustreza,	zna	utemeljiti	zakaj	–	definicijsko	območje)

Obravnavajo	pojave	iz	stroke.	Dijak	zna	opisati	pojav	z	logaritemsko	funkcijo.	Obstajajo	
linearni	upori	in	logaritemski	upori	(logaritemski	potenciometri)	–	POMOČ	STROKE.
(risanje	grafov	na	logaritemski	papir,	enačbe	iz	stroke,	kjer	nastopa	logaritemska	funkcija	
ali	preoblikovanje	formul,	v	katerih	so	spremenljivke	v	eksponentnih	in	jih	izraziti	s	pomo-
čjo	logaritmov)

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali (prirejena Gagneova taksonomija) (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Konceptualno znanje (poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev)
•	 osnovna	 znanja	 in	 vedenja	 (poznavanje	 pojmov	 in	

dejstev	in	je	predvsem	priklic	znanja)
•	 poznavanje	posameznosti
•	 poznavanje	terminologije
•	 konceptualna	znanja	(razumevanje	pojmov	in	dejstev)
•	 prepoznavanje	pojmov	(prepozna	krog)
•	 predstave	(številske)
•	 povezovanje	pojmov
•	 navajanje	primerov

•	 definicijo	logaritma*
•	 pravila	za	računanje	z	logaritmi
•	 narisati	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	logax	(a›1,	0‹a‹1)
•	 lastnosti	logaritemske	funkcije	f(x)	=	logax	(definicijsko	območje,	zalo-

go	vrednosti,	ničlo,	navpično	asimptoto,	naraščanje,	padanje,	omeje-
nost)
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Proceduralno znanje (poznavanje in učinkovito obvladovanje 
postopkov)
•	 poznavanje	in	obvladovanje	algoritmov	in	procedur	
•	 uporaba	pravil,	zakonov,	postopkov
•	 izbira	in	izvedba	postopka

•	 uporabljati	definicijo	logaritma	(računanje	vrednosti	logaritma	brez	žepne-
ga	računala,	reševanje	logaritemskih	enačb)

•	 uporabljati	pravila	za	računanje	z	logaritmi:	za	logaritmiranje	izrazov	ali	anti-
logaritmiranje	izrazov

•	 uporabljati	pravila	za	računanje	z	logaritmi	v	logaritemskih	enačbah

•	 uporabljati	logaritme	pri	reševanju	eksponentnih	enačbah

•	 uporabljati	prehod	na	novo	osnovo	(s	pomočjo	žepnega	kalkulatorja	raču-
na	vrednosti	logaritmov)

•	 uporabljati	postopke	za	reševanje	linearnih	enačb

•	 uporabljati	postopke	za	reševanje	kvadratnih	enačb

•	 uporabljati	pravila	za	računanje	približkov

Problemsko znanje (uporaba konceptualnega in procedural-
nega znanja v novih situacijah)
•	 prepoznavanje	in	oblikovanje	problema	
•	 preverjanje	podatkov
•	 izbiranje	strategij	reševanja	
•	 uporaba	znanja	ter	miselnih	veščin
•	 metakognitivne	zmožnosti

•	 narisati	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	kloga(x-p)+g	(lahko	s	tabeliranjem,	
lahko	s	premiki	in	raztegi;	določil	bo	novo	definicijsko	območje	in	navpično	
asimptoto.

•	 povezati	računsko	in	grafično	reševanje	enačb
•	 povezati	računsko	in	grafično	reševanje	neenačb
•	 utemeljiti	rešitev	(če	ne	ustreza,	zna	utemeljiti,	zakaj	–	definicijsko	območje)
•	 rešiti	 logaritemsko	 enačbo	 z	 uvedbo	 nove	 neznanke	 (nastane	 kvadratna	

enačba)
•	 rešiti	logaritemsko	enačbo	z	uporabo	obrazca	za	prehod	k	novi	osnovi

Obravnavajo	pojave	iz	stroke.	Dijak	zna	opisati	pojav	z	logaritemsko	funkcijo.	Ob-
stajajo	 linearni	upori	 in	 logaritemski	upori	(logaritemski	potenciometri)	–	POMOČ	
STROKE.

(risanje	grafov	na	logaritemski	papir,	enačbe	iz	stroke,	kjer	nastopa	logaritemska	
funkcija	ali	preoblikovanje	formul,	v	katerih	so	spremenljivke	v	eksponentnih	in	jih	
izraziti	s	pomočjo	logaritmov)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Nabor nalog za preizkus znanja

Prepoznavanje:

	 1	 Zapišite	definicijo	logaritma.

	 2	 Kakšne	vrednosti	lahko	zavzame	osnova	a?	

 3	 Koliko	je	osnova	a	pri	desetiškem	logaritmu?

	 4	 Koliko	je	osnova	a	pri	naravnem	logaritmu?

5	 Zapišite	pravilo	za	 logaritem	produkta	(količnika,	po-
tence)!	Za	osnovo	zapiši	simbol	a.

Razumevanje:

1	 Na	 kateri	 sliki	 je	 narisan	 graf	 logaritemske	 funkcije	
f(x)	=	log2x

	 a	 	 	 	 b

	 c	 	 	 	 d

2	 Narisani	so	trije	grafi	logaritemskih	funkcij.	Za	vsak	graf	
napišite,	koliko	je	osnova	a.

3	 Narišite	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	log5x	

 Za to funkcijo zapišite naslednje lastnosti: definicijsko ob-
močje, zalogo vrednosti, ničlo funkcije, navpično asimp-
toto, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča.

4	 Graf	 logaritemske	funkcije	poteka	skozi	 točko	A(4,2).	
Izračunajte	osnovo	a	in	graf	narišite.

5	 Kateri	graf	prikazuje	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	
logax,	a>1?

	 a	 	 	 	 b

	 c	 	 	 	 d
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 j 72x = 5 (rezultat zapiši na dve decimalni mesti natanč-
no)   (proceduralno znanje)

 k 92 3 =
x

 (rezultat zapiši na dve decimalni mesti natančno) 
           (proceduralno znanje)

	 3	 Izračunajte

a  
 
(rezultat zapišite na dve decimalni mesti na  
tančno)   (proceduralno znanje)

b log37  (rezultat zapišite na dve decimalni mesti na  
tančno)  (proceduralno znanje)

	 4	 Izračunajte	izraz	brez	uporabe	žepnega	kalkulatorja:

            (proceduralno znanje)

	 5	 Dana	je	logaritemska	funkcija	f(x)	log3(x	+	3)	+1
a Izračunajte presečišče funkcije s koordinatnima osema.
b Zapišite definicijsko območje funkcije.
c Zapišite enačbo navpične asimptote.

 d Narišite graf funkcije.           (problemsko znanje)

	 6	 Dana	je	funkcija	f(x)	=																																										.	

 Narišite grafa obeh funkcij v isti koordinatni sistem in zapišite preseči-
šče. Naredite še preizkus.                                 (problemsko znanje)

	 7	 Dana	je	logaritemska	funkcija	f(x)	=	2log2x	+	4.
a Izračunajte ničlo funkcije.
b Narišite graf funkcije.
c Zapišite množico realnih števil, kjer je funkcija pozitivna.

              (problemsko znanje)

Uporaba:
1	 Izračunajte	vrednost	logaritmov	(brez	uporabe	že-

pnega	kalkulatorja)!

	 	 	
2	 Logaritmirajte	izraz	(raven	uporabe	pravil,	MS)

 a     b

Proceduralno in problemsko znanje:
	 1	 Izrazite	x:	

  (proceduralno znanje)

 2 Rešite enačbe: 

a  (proceduralno znanje)

b  (proceduralno znanje)

c  (proceduralno znanje)

d  (proceduralno in  
  problemsko znanje)
 e z uvedbo nove neznanke (problemsko znanje)

 f z uvedbo nove neznanke (problemsko znanje)

 log2x - 3logx = logx2 -4
 g log4(x + 3) – log4(x- 1) = 2 – log48 
   (proceduralno znanje)
 h log2(x + 3) + log2(x – 2) = 1 + log2x    

  (proceduralno znanje)

 i  (problemsko znanje)
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8	 Intenziteto	zvoka	(I)	merimo	v	W/m2.	Glasnost	zvoka	β	
merimo	v	decibelih.	Obe	vrednosti	sta	med	seboj	po-
vezani	z	logaritemsko	funkcijo

Pri tem je 0I  označen prag slišnosti, ki je enak 10-12 W/m2. Pragu 
slišnosti ustreza glasnost 0 decibelov. To je najmanjša intenziteta, 
ko naj bi zvok še slišali.

Druga skrajnost je bolečinski prag, ki nastopi pri glasnosti 120 de-
cibelov, to je pri intenziteti 1 W/m2.
Naloga: Listje šušti z intenziteto 10-11W/m2, reaktivno letalo pov-
zroča ob vzletu hrup z intenziteto 100 W/m2. Določite glasnost 
obeh zvokov v decibelih!

(problemsko	znanje)

Preizkus znanja 

Ime	in	priimek:	________________________________________________

Točkovnik:	22	–	26	zd(2),		27	–	32	db(3),		33	–	38	pdb(4),		39	–	44	odl(5)
 1	 Logaritmirajte	izraz

        
         /5

 2	 Izračunajte	vrednost	izraza	(brez	uporabe	kalkulatorja)	 

                     /5

3	 Kateri	graf	prikazuje	graf	logaritemske	funkcije	f(x)	=	lo-
g3x. /1

 Obkroži pravilni odgovor.

 Zapiši definicijsko območje in zalogo vrednosti za to funkcijo.

		 a									 	 	 	 b

		

	 c		 	 	 	 d

	 4	 Dana	je	logaritemska	funkcija	f(x)	=	2log5x	+1
a Izračunajte presečišče funkcije s koordinatnima ose-

ma.          /3
b Narišite graf funkcije.      /3

 c Za kateri x je funkcija pozitivna?       /1

	 5	 Rešite	enačbe:

 a	 logx(5x	+14)	–	2	=	0	 															 	 	 		/4

 b log2(3x -6) – log25 = log2(7x +3) + log23    /5

 c	 log2x	-	logx5	-	6	=	0	 	 	 	 	 		/5

	 d	 34x	 =	 75				
	 (rezultat	zapišite	na	dve	decimalni	mest	natančno)				
	 	 	 	 			 	 	 			 		/3

 e log3x + log9x = 6       /5
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0

log10
I
I=β

6	 Intenziteto	zvoka	(I)	merimo	v	W/m2.	Glasnost	zvoka	β	
merimo	v	decibelih.	Obe	vrednosti	sta	med	seboj	po-
vezani	z	logaritemsko	funkcijo

 Pri tem je 0I  označen prag slišnosti, ki je enak 10-12 W/m2. Pragu 
slišnosti ustreza glasnost 0 decibelov. To je najmanjša intenziteta, 
ko naj bi zvok še slišali.

Druga skrajnost je bolečinski prag, ki nastopi pri glasnosti 120 decibe-
lov, to je pri intenziteti 1 W/m2.

7	 Sesalnik	za	prah	ima	intenziteto	10-6	W/m2.	Določite	
glasnost	zvoka	sesalnika	za	prah	v	decibelih.												
	 		/2

Meje za posamezne ocene
	 22	–	26	......zd	(zadostno)
	 27	–	32	......db	(dobro)
	 33	–	38	......pdb	(prav	dobro)
	 39	–	44	.....odl	(odlično)

Rezultati preizkusa

Rezultati	 preizkusa	 so	 bili	 pod	 pričakovanjem.	 Dijaki	 ocenjevanja	 niso	
vzeli	resno,	ker	so	v	naslednjem	tednu	odšli	na	praktično	usposabljanje	
z	delom.	Dodatni	razlog	za	neuspeh	je	ta,	da	je	bila	ocenjevana	učna	
vsebina	že	časovno	oddaljena,	ker	sem	se	prilagajala	na	časovni	potek	
v	projektu.

Komentar (refleksija) avtorice

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Pri	tako	oblikovanem	preizkusu	sem	se	potrudila	poiskati	naloge,	ki	vklju-
čujejo	 minimalne	 standarde	 in	 jih	 tako	 točkovati,	 da	 so	 predstavljale	
50%	končne	ocene,	kolikor	je	potrebno	za	pozitivno	oceno.	

Na	ta	način	lahko	velika	večina	dijakov	doseže	pozitivno	oceno.	Tistim	
dijakom,	ki	ne	dosežejo	pozitivne	ocene,	se	lahko	točno	pokaže,	kje	so	
njihove	vrzeli,	kje	so	tista	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	opredeljena	
kot	minimalni	standardi	znanja.

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

Težko	je	narediti	nabor	takšnih	nalog	za	dve	skupini,	ki	jih	ponavadi	po-
trebuješ,	ker	so	razredi	številčni.	Verjetno	se	s	časom	navadiš,	ko	sesta-
vljaš	več	preizkusov	na	takšen	način.

Rezultati in komentar

Rezultati	so	bili	naslednji:	NMS	-	20,	zd(2)	–	5,	db(3)	–	2,	pdb(4)	–	1,	odl	
(5)	–	1	

Minimalni	standardi	znanj	so	lahko	tudi	od	učitelja	do	učitelja	drugačni.	
To	bi	bilo	potrebno	postaviti	enotna	merila.

Odziv dijakov

Ni	bilo	kakšnega	posebnega	odziva.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Učna tema:  
Krankheit und Gesundheit

Predmet: nemščina

Letnik: tretji

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik 
mehatronike

Avtorica: Marija Regoršek

ŠC Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji: 
•	 dijak	razume	besedila	v	nemškem	jeziku,
•	 razvija	bralno	sposobnost,	
•	 razume	dvogovor,	
•	 zna	samostojno	poiskati	informacije,
•	 zna	pisno	predstavljati	podatke	in	dogodke,
•	 zna	napisati	sestavek	na	določeno	temo,
•	 razvija	sposobnost	za	medkulturno	razumevanje,
•	 oblikuje	pozitiven	odnos	do	tujega	jezika,
•	 pridobi	in	dopolni	uporabno	znanje	tujega	jezika,
•	 zna	 povezati	 vsebine	 predmeta	 s	 strokovno	 predmetnimi	 po-

dročji,
•	 zna	obdelati	pridobljene	podatke	in	jih	ustrezno	interpretirati,
•	 razume	pridobljene	informacije	in	jih	smiselno	uporablja	pri	svo-

jem	delu.
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razumevanje besedila
•	 Prepoznavanje	okoliščin	nastanka	besedila,	spo-

ročevalnega	 namena,	 teme,	 podtem/ključnih	
besed,	bistvenih	podatkov

•	 Uporabo	podatkov	v	novih	okoliščinah
•	 Ustreznost	napovedovanja	nadaljevanja/konca
•	 Znajdenje	v	besedilu
•	 Preoblikovanje	besedila

Beim Arzt (besedilo)
Besedišče:	dijak	razume	besedišče,	sklepa	pomen	novih	besed,	poišče	informacije	v	danem	
besedišču,	usvoji	nove	besede,	razume	vsebino	besedila	in	pravilno	uporabi	ključne	bese-
de;	v	enostavčnih	povedih	smiselno	povzame	vsebino	obravnavanega	besedila,	dijak	usvoji	
nove	jezikovne	strukture	in	fraze,	uporabi	slovar	in	poišče	pomen	posameznih	besed

Tvorjenje besedila
•	 Razumljivost	 besedila	 (smiselnost,	 sovisnost,	 zao-

kroženost)
•	 Ustreznost	 besedila	 danim	 okoliščinam	 sporoča-

nja
•	 Ustreznost	besedila	dani	besedilni	vrsti
•	 Jezikovno	 pravilnost	 besedila	 (tj.	 besedno,	 slov-

nično	in	govorno/	pisno)
•	 Vključenost	 nebesednih	 spremljevalcev	 govorje-

nja/pisanja
•	 Itn.

Dijak	
•	 pozna	dele	 telesa	 in	našteje	notranje	organe	ter	osnovne	bolezni	(ich	habe	Sch-

nupfen,	Fieber,	Kopfschmerzen,	Halsschmerzen,	Grippe,	Durchfall,	Zahnschmerzen,	
mein	Zahn	tut	weh,	

•	 zna	 povedati,	 katero	 zdravilo	 sodi	 h	 kateri	 bolezni	 (Halsschmerzen	 –	 Sirup,	 Kopf-
schmerzen	 –	 Aspirin,	 Schnupfen	 –	 Nasentropfen,	 Bauchschmerzen	 –	 Kamillentee	
itd.)	

•	 zna	povedati,	kaj	mu	manjka,	kaj	ga	boli
•	 zna	povedati,	da	ima	bolečine:	Mir	tut	…	weh.	/	Ich	habe	…-
•	 sprašuje	po	počutju/zdravju	in	na	kratko	odgovarja	na	vprašanja
•	 svetuje,	kako	izboljšati	počutje,	skrbeti	za	zdravje,	
•	 zna	postaviti	vprašanja	zdravniku
•	 zna	zaigrati	kratke	dialoge	(vlogo	zdravnika	in	pacienta)
•	 zna	povedati,	kaj	stori	za	svoje	zdravje	
•	 zna	povedati,	kaj	je	zdravo	in	kaj	ne
•	 govori	o	zdravju	in	bolezni
•	 zna	vprašati	po	bližnji	zdravstveni	postaji,	bolnišnici,	lekarni	(pogovor	pri	zdravniku,	v	

lekarni)

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne zmo-
žnosti
Odnos	do	sporazumevalne	dejavnosti
Poimenovalna	zmožnost
Upovedovalna	zmožnost
Pravorečna	zmožnost
Pravopisna	zmožnost
Slogovna/pragmatična	zmožnost
Itn.

Velelnik
Dijak	zna	tvoriti	in	uporabljati	velelnik,	pozna	vse	oblike	velelnika	ter	zna	dajati	navodila	oz.	
ukaze,	ki	se	nanašajo	na	temo	Beim	Arzt	(Geh	zum	Arzt!,	Nimm	eineTablette!,	Trink	Tee	mit	Ho-
nig	und	Zitrone!,	Bleiben	Sie	im	Bett!,	Nehmen	Sie	3x	täglich	Hustensirup!

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Področje Kriterij Minimalni standard Optimalni standard

Razumevanje	
besedila

•	 Razumevanje	
prebranega	be-
sedila

•	 Znajdenje	v	bese-
dilu

•	 Preobl ikovanje	
besedila

•	 Razumevanje	 sli-
šanega	besedila

Prepozna	 temo	 besedila	 in	 ugotovi	 sporočilo	 bese-
dila,	 razpolaga	 z	 besediščem,	 s	 pomočjo	 katerega	
na	preprost	način	povzame	vsebino	v	nekaj	povedih.	
Razloži	 pomen	 določenih	 besed,	 izpeljuje	 besedne	
vrste.

Poišče	posamezne	podatke	(na	ravni	besed	in	bese-
dnih	zvez),	pri	tem	si	pomaga	tudi	z	nebesednimi	po-
nazorili	 (tabelni	prikaz,	 slika,	 fotografija,...),	organizira	
podatke	v	zapisanem	besedilu

Preoblikuje	 besedilo	 (organizira	 podatke	 v	 zapisa-
nem	besedilu),	 zna	samostojno	poiskati	osnovne	 in-
formacije	
	
Reagira	na	preprosta	vprašanja	s	kratkimi	odgovori,	
razume	 in	 zna	 uporabljati	 obravnavano	 besedišče,	
uporablja	omejeno	besedišče	in	enostavčne	povedi,	
naredi	nekaj	osnovnih	napak

Prepozna	okoliščine	nastanka	besedila	in	razume	globalno	
vsebino	in	sporočilo	dvogovornega	besedila	z	znano	tema-
tiko,	podteme/ključne	besede,	bistvene	podatke

Je	zmožen	tekočega	branja	in	iskanja	potrebnih	informacij,	
loči	med	pomembnimi	in	manj	pomembnimi	informacijami

Izpisujejo	podatke	in	samostojno	povzame	in	razloži	bese-
dilo,	razume	vprašanje	povezano	z	besedilom,	odgovori	in	
odgovor	utemelji

Zna	 pravilno	 reagirati	 v	 preprostih	 situacijah,	 zna	 sodelo-
vati	v	diskusijah	in	argumentirati,	razume	in	zna	uporabljati	
obravnavano	besedišče	v	novih	okoliščinah,	na	vprašanja	
odgovarja	temeljito	in	izčrpno,	med	stavki	in	odstavki	so	ja-
sne	 povezave	 in	 logični	 prehodi,	 besedni	 zaklad	 je	 nad-
povprečno	bogat
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Tvorjenje	bese-
dila

•	 Slovnična	 pravil-
nost

Upošteva	pravilen	vrstni	red	stavčnih	členov,
tvori	enostavčne	povedi,	naredi	nekaj	osnovnih	na-
pak,	kar	pa	ne	ovira	razumevanja,	besede	zna	upo-
rabljati	v	(enostavnih)	povedih.	

Tvori	večstavčne	povedi	,	se	pravilno	in	jasno	izraža	v	skla-
du	 z	 veljavnimi	 jezikovnimi	normami,	 razpolaga	 z	besedi-
ščem,	 s	 pomočjo	 katerega	 prepoznava	 in	 uporablja	 jezi-
kovne	strukture

Besedišče •	 Raba	besedišča Obvlada	osnovno	besedišče	v	zvezi	s	temo	Krankheit	
und	Gesundheit,	obvlada	osnovne	izraze,	zna	našteti	
dele	 telesa,	organe	 in	poimenovati	vsaj	 sedem	raz-
ličnih	bolezni	 in	znakov	ter	oblik	zdravljenja,	zna	pri-
povedovati	o	svojem	počutju,	poškodbah,	uporablja	
omejeno	besedišče,	povedi	so	še	vedno	razumljive	

Razpolaga	z	besediščem,	s	pomočjo	katerega	prepozna-
va	in	uporablja	jezikovne	strukture,	samostojno	piše,	govori	
o	poškodbah,	kako	do	njih	pride	 in	o	načinih	zdravljenja,	
samostojno	napiše	dialog	v	zvezi	z	boleznijo	in	zdravljenjem	

Metajezik	(slov-
nične	struktu-
re)

•	 Raba	velelnika Prepozna	 in	zna	uporabljati	velelnik,	velelnik	upora-
blja	v	nalogah	dopolnjevanja

Pravilno	 uporablja	 velelnik,	 zna	 uporabljati	 zahtevnejše	
slovnične	strukture,	tvori	večstavčne	povedi	in	pravilno	rabi	
velelnik,	samostojno	uporablja	velelnik,	ko	govori	ali	piše	o	
določeni	temi	(npr.	o	bolezni	in	zdravju)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Nabor nalog za preizkus znanja

	 1	 Ordne	jeder	Zahl	das	richtige	Körperteil	zu!

	 1	__________________

	 2	__________________

	 3	__________________

	 4	__________________

	 5	__________________

	 6	__________________

	 7	__________________

	 8	__________________

	 9	__________________

2	 Benenne	 folgende	 Körperteile (poimenuj	 sledeče	
dele	telesa)

	 3	 Übersetze (prevedi povedi)
1 Ich habe Schnupfen.
2 Ich habe mir das Bein gebrochen.
3 Ich habe Husten.
4 Ich habe Fieber.
5 Ich habe Bauchschmerzen.
6 Mein Bauch tut weh.
7 Mein Arm ist gebrochen.
8 Mein Hals tut weh.
9 Ich habe eine Allergie.
10 Ich bin erkältet.
11  Ich habe Kopfschmerzen.

 12 Mein Kopf tut weh.
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4	 Schreibe	unter	das	Bild	die	Nummer (napiši	pod	sliko	
številko) 

1. Sie hat Schnupfen.
2. Er hat Kopfschmerzen.
3. Der Mann hat Husten.
4. Das Kind hat Fieber.
5. Der Mann hat Bauchschmerzen.
6. Omas Arm ist gebrochen.
7. Petras Hals tut weh.
8. Tom hat eine Allergie.

___

____________  ______________  _______________  _____________

____________  ______________  _______________  _____________

5	 Bitte	ordnen	Sie	in	die	richtige	Reihenfolge (označi-
te pravilni vrstni red) 

 1  Ich habe vorher in die Praxis angerufen und einen Ter-
min vereinbart.

 2  Ich musste lange im Wartezimmer warten.
 3  Dann gibt er mir noch eine Spritze.

 4  Die Arzthelferin war sehr unfreundlich:
 5  „Dann müssen Sie woanders hingehen“, hat sie gesagt.
 6  Er hat gesagt, ich soll die Medizin nehmen und nach 

drei Tagen wiederkommen.
 7  Nach zwei Stunden war ich an der Reihe.
 8  Ich habe gefragt, warum es so lange dauert.
 9  Dann hat er mir eine Spritze gegeben und ein Rezept 

mit vier verschiedenen Medikamenten aufgeschrie-
ben.

10  Der Arzt hat sich angehört, welche Schmerzen ich 
habe und mich kurz untersucht.

 11  Nach fünf Minuten war die Behandlung zu Ende.

	 6	 Lies	den	Text (preberi besedilo)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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a	 Beantworte	 folgende	 Fragen (odgovori na sledeča 
vprašanja)

b	 Vervollständige	den	Text	über	Maria	(dopolni besedilo 
o Mariji)	

 7 Lies den Text (preberi besedilo)

	 Beim Arzt
	 Arzt:		 Was fehlt dir, Ralf?

Tom:		 Ich fühle mich sehr schlecht. Ich habe starke Hals- und 
Kopfschmerzen.

Arzt:		 Hast du Fieber?
Tom:		 Ja, es ist aber nicht hoch – nur 38 Grad Celsius.
Arzt:		 Mach bitte deinen Mund auf! Na ja, du bist nicht sehr 

krank. Es ist nur eine  Erkältung. Ich verschreibe dir ein 
Medikament. Nimm zweimal

 täglich eine Tablette, nach dem Essen.
	 Du musst auch drei Tage im Bett bleiben.
Tom:		 Danke, Herr Doktor.

	R F

1	 Ralfs Kopf tut weh.

2	 Ralf hat sehr hohes Fieber.

3	 Ralf soll die Tabletten zweimal am Tag ein-
nehmen.

4	 Ralf kann morgen in die Schule gehen.

8 Sagen Sie den Patienten, was sie tun sollen. Verwen-
den Sie den Imperativ! 

1  Ich habe Kopfschmerzen. ________________________

2 Ich habe mir den Fuß verstaucht.  __________________
______________________________________________

3  Mein Magen tut weh. ____________________________

4  Ich habe Fieber. ________________________________

 5  Ich sehe nicht mehr gut. ____________________________ 
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 9 Wer hat das gesagt? Der Arzt oder der Patient? 
1 Was fehlt dir denn? / Was ist los? Arzt
2 Seit wann hast du das?
3 st es schlimm Herr Doktor?
4 Ich bin nicht sicher, was du hast.
5 Ich bin allergisch gegen Penizillin.
6 Seit gestern. Patient
7 Nimm zwei Tabletten eine Stunde vor dem Essen.
8 Lass mich mal sehen.
9 Am besten gehst du ins Krankenhaus.
10 Ich habe furchtbare Ohrenschmerzen.
11 Das sieht schlimm aus.
12 Ich verschreibe dir Antibiotika.
13 Das muss geröntgt werden.
14 Ich bin allergisch gegen Antibiotika.
15 Mir ist schlecht.
16 Ich werde mich erbrechen.
17 Du darfst bis morgen nichts essen.

 18 Ich kann dir Schmerztabletten geben.

	 10	 Was	passt	zusammen (kaj sodi skupaj)? 

1  Medikamente  a  gehen
2  sich unwohl   b  haben
3  im Bett    c  aussehen
4  zum Arzt     d  wünschen
5  die Temperatur  e  fühlen
6  Diät    f  bleiben
7  den Patienten  g  untersuchen
8  Gute Besserung!  h  messen
9  schlecht    i  einnehmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

	 11	 Welches	Wort	fehlt	(katera beseda manjka)? 

Wie ____ haben Sie schon diese Schmerzen? 
a viel
b lange
c sehr

Wo ____ es weh? 
a tut
b macht
c ist

Herr Doktor, es ist doch nichts ____?!
a Trauriges
b Richtiges
c Ernstes

Meine Schwester ist krank. Sie ist ____ Krankenhaus. 
a beim
b im
c am

 Meine Mutter ist ____ das Krankenhaus gefahren und besucht 
dort meine Schwester. 
a in
b vor
c durch

Meine Schwester ist Krankenschwester ____ der Unfallstation. 
a bei
b mit
c auf

Ein praktischer Arzt arbeitet in ____. 
a einer Praxis 
b einem Praktikum 
c  einer Plantage 

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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 Ein Aspekt der Physiotherapie ist die Rehabilitation nach einer 
_______. 
a Operation
b Diskussion

 c Konstruktion

	 12 Erkennst du die Krankheit?

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

 13 Benenne	folgende	Körperteile.

 Gesicht / Nase / Augen / Mund / Haare / Zähne

 Schulter /Bauch / Finger /Beine /Arme / Hände
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 1 __________________

 2 __________________

 3 __________________

 4 __________________

 5 __________________

 6 __________________

 7 __________________

 8 __________________

 9 __________________

 10 ___________________

14 Dein Partner hat viele Probleme! Erzähle ihm/ihr, as 
er/sie tun soll.

  Probleme:
	

a	_____	 Ich fühle mich so müde.
 b	_____ Ich kann nicht schlafen.
 c	_____ Der Hals tut mir weh. (Ich habe Halsschmerzen.)
 d	_____ Ich habe Kopfschmerzen.
 e	_____ Ich habe Husten. (Ich huste viel.)
 f 	_____ Ich habe Schnupfen. (Ich schnupfe.)
 g	_____ Ich habe eine Allergie.
 h	_____ Ich habe eine Erkältung. (Ich habe mich erkältet.)
 i		_____ Ich habe Fieber. Meine Temperatur ist über 38 Grad.
 j		_____ Mir ist kalt.
 k	_____ Mir ist schlecht.
 l		_____ Ich habe Bauchschmerzen.
 m_____ Ich habe zu viel getrunken. (Ich habe einen Kater.)
 n	_____ Ich habe einen Muskelkater.

 o	_____ Ich bin sehr gestresst. (Ich habe zu viel Stress im Moment.)
 p	_____ Ich habe mir den Arm gebrochen!
 r	_____ Ich habe die Grippe.
 s	_____ Ich habe mich in den Finger geschnitten.

 t	_____ Ich habe Zahnschmerzen.

 u	_____ ?______________________

Ratschläge	(= nasveti):

1 Nimm ein paar Aspirin.
2 Nimm Schmerztabletten.
3 Du sollst Medikamente nehmen.
4 Geh zum Zahnarzt.
5 Geh zum Arzt.
6 Geh ins Krankenhaus!
7 Du brauchst einen Heftpflaster.
8 Geh nach Hause.
9 Leg dich ins Bett. (Du sollst dich ins Bett legen.) 

Bleib im Bett.
10 Du sollst dich ausruhen. (Ruhe dich aus.)
11 Du sollst dir klassische Musik anhören.
12 Du sollst dich entspannen.
13 Iss viel Obst und Gemüse.
14 Nimm viele Vitamintabletten.
15 Koche dir Hühnersuppe.
16 Trink Orangensaft.
17 Trink heißen Tee.
18 Trink heiße Milch.
19 Du sollst dir einen Pulli anziehen. (Zieh dir einen Pulli 

an.)
20 Du sollst meditieren.
21 Du sollst schlafen.
22 ? ______________________

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Preizkus znanja

Šolski center Velenje
Učiteljica:	Marija	Regoršek

 SCHULTEST (3. Jahrgang)

Name:__________________	Datum:	 ____________		Zeit:	45	Minute

Punkte insgesamt: 50 Erreichte Punkte:________ NOTE:________________

Beurteilungsskala 5 4 3 2 nms

90-100 % 77-89 % 63-76 % 50-62 % 0-49 %

1	 Benenne	 folgende	 Körperteile	 (poimenuj	 sledeče	
dele	telesa)	/	10P

2	 Lies	den	Text (preberi besedilo)
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a	 Beantworte	 folgende	 Fragen	 (odgovori na sledeča 
vprašanja)       6P

b	 Vervollständige	den	Text	über	Maria	(dopolni	bese-
dilo	o	Mariji) / 4P

3	 Übersetze (prevedi povedi)    5P
1  Ich habe Schnupfen.
2 Ich habe mir das Bein gebrochen.
3 Ich habe Husten.
4 Ich habe Fieber.

 5 Ich habe Bauchschmerzen.

4	 Sagen	Sie	den	Patienten,	was	sie	tun	sollen.	Verwen-
den	Sie	den	Imperativ/ Napišite v velelniku, kaj je po-
trebno storiti ! / 5P

1  Ich habe Kopfschmerzen. _________________________

2  Ich habe mir den Fuß verstaucht. _____________________

3 Mein Magen tut weh. ______________________________

4 Ich habe Fieber. ________________________________

5 Ich sehe nicht mehr gut. _____________________________

5	 Lies	den	Text	(preberi	besedilo)

 Wer	hat	das	gesagt?	Der	Arzt	oder	der	Patient?	/ 6P
Was fehlt dir denn? / Was ist los? Arzt
Seit wann hast du das?
Ist es schlimm Herr Doktor?
Ich bin nicht sicher, was du hast.
Ich bin allergisch gegen Penizillin.
Seit gestern. Patient

Nimm zwei Tabletten eine Stunde vor dem Essen.
Lass mich mal sehen.
Am besten gehst du ins Krankenhaus.
Ich habe furchtbare Ohrenschmerzen.
Das sieht schlimm aus.
Ich verschreibe dir Antibiotika.

6	 Was	passt	zusammen	(kaj sodi skupaj)? 	/ 9P
1 Medikamente  a gehen
2 sich unwohl   b haben
3 im Bett    c aussehen
4 zum Arzt     d wünschen
5 die Temperatur  e fühlen
6 Diät    f bleiben
7 den Patienten  g untersuchen
8 Gute Besserung!  h messen
9 schlecht    i einnehmen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7	 Welches	Wort	fehlt	(katera beseda manjka)?¸ / 5P

  Wie ____ haben Sie schon diese Schmerzen? 
a viel
b lange
c sehr

  Wo ____ esweh? 
a tut
b machtđ
c ist

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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 Herr Doktor, es ist doch nichts ____?!
a Trauriges
b Richtiges
c Ernstes

 Meine Schwester ist krank. Sie ist ____ Krankenhaus. 
a beim
b im
c am

 Meine Mutter ist ____ das Krankenhaus gefahren und besucht 
dort meine Schwester. 
a in
b vor
c durch

Viel glück!

Komentar (refleksija) avtorice

Dijaki	so	reševali	preizkus	znanja	eno	šolsko	uro.	Najvišje	število	točk,	ki	jih	
je	posamezni	učenec	lahko	dosegel,	je	bilo	50.	Točke	in	ocene	so	bile	v	
naslednjem	razmerju:	
od	0-25	točk	nms,	od	26-30	točk	zadostno	(2),	od	31-36	točk	dobro	(3),	od	
37-43	točk	prav	dobro	(4)	in	od	44-50	točk	odlično	(5);	procentualno	od	
0-49	%	nms,	od	50-62	%	zadostno	(2),	od	63-76	%	dobro	(3),	od	77-89	%	
prav	dobro	(4)	ind	od	90-100	%	odlično	(5).
Preizkus	 je	 pisalo	 17	 dijakov.	 Doseženi	 rezultati	 so	 bili	 naslednji:	 nms	 2	
(11,76)	dijaka,	zadostno	3	(17,64)	dijaki,	dobro	4	(23,52)	dijaki,	prav	dobro	
4	(23,52)	dijaki,	odlično	5	(23,52)	dijakov.
Porazdelitev	učencev	glede	na	dosežene	ocene	je	razvidna	iz	pregle-
dnice.

OCENE 5 4 3 2 nms

število	
dijakov 4 4 4 3 		2

Iz	razpredelnice	je	razvidno,	da	je	zadovoljive	rezultate	doseglo	razme-
roma	veliko	število	učencev.	Rezultat	 je	bil	odličen,	 saj	 so	v	povprečju	
dosegli	73,75	%	uspeh.
Preizkus	znanja	je	bil	sestavljen	iz	nalog	objektivnega	tipa	(izbirni	tip	na-
log,	naloge	kratkih	odgovorov/dopolnjevanja	oziroma	odgovorov	v	po-
vedi,	povezovanja	in	urejanja	ter	bralnega	razumevanja).	

Analiza posameznih nalog: 
V	1.	nalogi	so	morali	učenci	napisati	dele	telesa	–	vsak	pravilen	odgovor	
je	bil	vreden	1	točko	in	iz	rezultatov	je	razvidno,	da	jim	ta	naloga	ni	dela-
la	posebnih	težav.	
V	2.	nalogi	–	bralno	razumevanje	–	je	bilo	treba	odgovoriti	na	vprašanja	
in	dopolniti	manjkajoče	besede.	Učenci	so	morali	pokazati,	kako	dobro	
so	razumeli	besedilo.	Vsak	pravilen	odgovor	je	bil	vreden	1	točko.	
V	3.	nalogi	so	morali	dijaki	pokazati	uporabo	pridobljenega	znanja	(be-
sedišče).	Pri	tej	nalogi	so	imeli	dijaki	težave,	saj	so	morali	prevajati	stavke.
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Manj	zadovoljivo	znanje	so	dijaki	pokazali	pri	4.	nalogi,	izbrati	je	bilo	tre-
ba	ustrezno	obliko	velelnika.	Od	napak	so	najpogostejše:	napačno	 iz-
bran	velelnik	ali	napačna	oblika	velelnika.
Najbolje	so	reševali	5.	nalogo,	kjer	so	morali	določiti	osebo,	ki	je	izrekla	
določeno	poved.
V	6.	nalogi	so	morali	dijaki	povezati	samostalnike	z	ustreznimi	glagoli.	Za	
vsako	nalogo	v	prvem	stolpcu	so	morali	poiskati	ustrezni	odgovor	v	dru-
gem	stolpcu.	Naloga	urejanja	je	zahtevala,	da	dijaki	razvrstijo	podatke	
v	stolpcu	po	določenem	vrstnem	redu.	Vsaka	pravilna	rešitev	je	bila	vre-
dna	eno	točko.
Najvišje	rezultate	so	dosegli	pri	zadnji	nalogi	izbirnega	tipa,	kjer	so	med	
več	možnimi	odgovori	ali	alternativami	obkrožili	en	sam	odgovor.	Ta	obli-
ka	nalog	se	tudi	najpogosteje	uporablja	v	praksi.
Glede	na	učno	snov,	ki	so	jo	te	naloge	vsebovale,	je	torej	najbolj	zadovo-
ljivo	znanje	učencev	pri	bralnem	razumevanju	in	izbirnih	nalogah,	dosti	
manjše	je	znanje	pri	pretvorbah	(tvorba	in	uporaba	velelnik,	vse	oblike	
velelnika).	
Dijaki	so	prepoznali	tipe	nalog	in	jih	znali	rešiti	glede	na	posamezne	tipe	
nalog.	
Z	nalogami	so	bili	dijaki	zadovoljni.	Naloge	so	dosegle	zastavljen	cilj	–	
saj	so	bile	za	dijake	razumljive.	Povedali	so	tudi,	da	je	preizkus	znanja,	ki	
ima	dva	ali	več	tipov	nalog	za	njih	bolj	privlačen.	Dijaki	so	tudi	poveda-

li,	da	je	bolje,	da	je	na	začetku	manj	zahtevnih	nalog	in	so	zahtevnejše	
naloge	bolj	proti	koncu,	ker	takšna	razporeditev	vpliva	pozitivno	na	mo-
tivacijo	in	zmanjšuje	možnost,	da	bi	se	dijaki	predolgo	zadržali	pri	težjih	
nalogah	in	bi	jim	zmanjkalo	časa.
Z	rezultati	preverjanja	znanja	sem	bila	zadovoljna.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Učna tema:  
Besedila glede na način razvijanja teme

Predmet: slovenščina

Letnik: tretji

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Avtoser-
viser

Avtorica: Marija Regoršek

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji: 
•	 dijaki	prepoznajo	temo	in	namen	sporočanja	poročevalca,
•	 dijaki	prepoznajo	vrste	besedil	glede	na	način	razvijanja	teme	

in	 povzamejo	 merila	 za	 uvrstitev	 posameznega	 besedila	 v	
ustrezno	besedilno	vrsto	glede	na	uporabljen	način	razvijanja	
teme,

•	 dijaki	povzamejo	razločevalne	lastnosti	besedil,
•	 dijaki	znajo	besedila	samostojno	napisati.
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razumevanje besedila
Prepoznavanje	okoliščin	nastanka	besedila,	 sporočeva-
levega	namena,	teme,	podtem/ključnih	besed,	bistvenih	
podatkov
Znajdenje	v	besedilu
Presojanje	 resničnosti,	 zanimivosti,	ustreznosti	 in	 razumlji-
vosti	besedila	ter	utemeljevanja	presoje

Dijaki:
•	 se	pripravijo	na	branje	oz.	poslušanje	besedila,
•	 pozorno	berejo	oz.	poslušajo	besedilo,
•	 prepoznajo	dejavnike	sporočanja,
•	 zmorejo	povzeti	besedilo,	
•	 prepoznajo	nebesedne	prvine	besedila,
•	 znajo	navesti	vrsto	in	temo	besedila,
•	 v	besedilu	znajo	poiskati	bistvene	podatke,	
•	 prepoznajo	prenosnik,	ubeseditveni	način,	naslovnike.

Tvorjenje besedila
Razumljivost	 besedila	 (smiselnost,	 sovisnost,	 zaokrože-
nost)
Ustreznost	besedila	danim	okoliščinam	sporočanja
Ustreznost	besedila	dani	besedilni	vrsti
Jezikovno	pravilnost	besedila	(tj.	besedno,	slovnično	in	iz-
govorno/	pisno)
Upoštevanje	 faz	 sporočanja	 (npr.	popravljanje	osnutka,	
prepisovanje,	pomnjenje,	izdelava	ponazoril)	…

Dijaki:
•	 razumejo	prebrano	besedilo,	
•	 razumejo	sporočilo,
•	 vrednotijo	ustreznost	besedila,
•	 poznajo	temeljne	značilnosti	besedil	glede	na	način	razvijanja	teme,
•	 ločijo	besedila	glede	na	načine	razvijanja	teme	(obveščevalno,	opisovalno,	pripo-

vedovalno,	razlagalno,	utemeljevalno),	
•	 znajo	tvoriti	pisno/ustno	besedilo	glede	na	način	razvijanja	teme,	pri	čemer	upošte-

vajo	pravopisna/pravorečna	pravila,
•	 upoštevajo	zgradbo	besedila,
•	 preoblikujejo	besedila	(iz	obveščevalnega	v	pripovedovalnega	…).	
•	 zna	povedati,	kaj	je	zdravo	in	kaj	ne,
•	 govori	o	zdravju	in	bolezni,
•	 zna	vprašati	po	bližnji	zdravstveni	postaji,	bolnišnici,	lekarni	(pogovor	pri	zdravniku,	v	

lekarni).

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne zmo-
žnosti
Odnos	do	sporazumevalne	dejavnosti
Poimenovalna	zmožnost
Upovedovalna	zmožnost
Pravorečna	zmožnost
Pravopisna	zmožnost
Slogovna/pragmatična	zmožnost	…

Dijaki:	
•	 znajo	uporabljati	veliko/malo	začetnico,	ločila,
•	 upoštevajo	načelo	ustreznosti,	razumljivosti	in	jezikovne	pravilnosti.

Metajezikovna zmožnost
Poznavanje,	razumevanje	in	uporaba	slovničnih	kategorij	…

Dijaki:
•	 znajo	uporabljati	nove	termine.
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Preizkus znanja

	 1	 Iz	besedila	izpišite	podatke	in	rešite	nalogi.	(6)

	 	

 Ime drevesa:   __________________________________________

 Starost:  ______________________________________________

 Višina:  _______________________________________________

 Velikost iglic in njihova barva:  ___________________________

 Videz iglic:  ___________________________________________

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. Glede na način raz-
vijanja teme je besedilo:

 a obveščevalno

 b opisovalno

 c pripovedovalno

 č  razlagalno

 d  utemeljevalno

 Odgovor utemeljite. (2)

 __________________________________________________________

__________________________________________________________

2	 Tvorite	pripovedovalno	besedilo	s	6	povedmi	o	tem,	
kako	 ste	 preživeli	 zimske	 počitnice.	 Pomagajte	 si	 z	
vprašanji	kdaj,	kje,	kako,	s	kom	ste	jih	preživeli.	Pazite	
na	pravopis	in	slovnico.	(6 + 2 za jezik)

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 __________________________________________________________

3	 Tvorite	 opisovalno	 besedilo	 s	 5	 povedmi	 in	 opišite	
predmet	na	sliki	(videz,	sestavni	deli,	namen,	upora-
ba,	vrste). (5)

	 4	 Pripovedovalno	besedilo	pretvorite	v	obveščevalno. (8)

Prejšnjo soboto smo se z družinskimi prijatelji odpravili proti Koro-
ški, natančneje proti Črni. Tam vsako zadnjo soboto v januarju 
pripravijo prireditev Gradovi kralja Matjaža. Letos je bila že 18. 

Smreka	 je	 najpomembnejša	 gozdna	 dre-
vesna	vrsta.	Uspeva	v	srednjih	in	severnejših	
predelih	Evrope	(do	2000	m).	Njeno	deblo	
je	zelo	ravno,	veje	pa	rastejo	skoraj	vodorav-
no.	Raste	lahko	do	500	let.

Njen	les	je	vsestransko	uporaben.	

VIDEZ:	 zraste	 do	 višine	 50	 m.Krošnja	 je	 ko-
ničasto	 stožčasta.	 Veje	 rastejo	 v	 vretencih,	
zgornje	obrnjene	navzgor,	spodnje	navzdol,	
vendar	so	na	koncu	spet	usločene	navzgor.	

IGLICE:	so	dolge	10-25	mm,	ravne	ali	usloče-
ne,	koničaste,	bodeče	in	temnozelene.	

STORŽI:	so	dolgi	10-25	cm,	viseči,	najprej	ze-
leni	ali	rdečkasti,	pozneje	svetlo	rjavi.	Luske	
so	toge	in	trdne.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________	

____________________________________

____________________________________	

____________________________________

____________________________________

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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105 prijavljenih ekip je šest ur gradilo gradove iz snega. Vso so-
boto pa je rahlo snežilo, kar graditeljev ni oviralo. Nato pa so 
zvečer v snežnih gradovih prižgali bakle in razglasili, kateri grad 
je bil najlepši. Doživel sem pravo zimsko pravljico, ki mi bo še dol-
go ostala v spominu.

Jure Novak

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Poved dopolnite z ustreznima podatkoma.

__________________________________________________
 Ubeseditveno stališče v besedilu je ____________________________

___________, prenosnik je ___________________________________. 

5	 Z	vsaj	4	utemeljitvami	v	povedih	pojasnite,	zakaj	ste	Petro	
Majdič/Tino	Maze	izbrali	za	najboljšo	slovensko	športni-
co.	Če	ne	poznate	realnih	dosežkov	izbrane	športnice,	si	
jih	izmislite. (6)                                                                      
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________							

	

	

	

	

	

	
	

6	 Določite,	 kateri	 način	 razvijanja	 teme	 prevladuje	 v	
spodnjih	besedilih.	(5)

Barbara	 Cerar	 prejme	 nagrado	 za	 igralske	
vloge,	 ki	 jih	 je	 v	 zadnjih	 dveh	 letih	 ustvarila	
v	 ljubljanski	 Drami:	 Gillian	 v	 Barnesovih	 Pre-
rekanjih,	 Lucindo	 v	 Jovanovićevih	 Plejbojih,	
Kasandro	v	Ajshilovi	Oresteji	in	za	glavno	vlo-
go/vloge	v	Barčici	za	punčke	Milene	Marko-
vić.	Cerarjeva	je	med	najvidnejšimi	dramskimi	
igralkami	 današnjega	 slovenskega	 gledali-

Cunámi je val na morski gladini ali skupina ta-
kšnih valov, ki nastanejo zaradi potresa, zdrsa 
zemeljskih tal, ognjeniškega delovanja ali pad-
ca meteorita v morje ali blizu morja. Cunami-
je včasih imenujejo plimni val, ker pogosto res 
bolj spominjajo na naraščanje morja ob plimi 
kot pa na lomljenje običajnih valov ob obali.

Od 18. 11. 2009 do 31. 5. 2010 bodo na glavni 
cesti G2-104/1139 Mengeš-Trzin, skozi naselje Tr-
zin potekala gradbena dela ureditve ceste in 
komunalne infrastrukture. Obvoz bo urejen.

Kralj Matjaž je bil dober kralj. Bil je slovenski 
kralj, naše gore list. Noč in dan so bila odprta 
grajska vrata in vsak revež si je lahko izprosil mi-
losti in pravice. Nekoč pa je nadenj prišlo toliko 
sovražnikov kot gosenic na repišče. V krvavem 
boju so pokončali njegovo vojsko. Ker pa je bil 
pravičen kralj, ni bil ubit, ampak ko ga je na 
begu sovražnik že mislil zajeti, se je odprla ska-
la v Rečicah in ga skrila pred sovražnikom. Tam 
sedaj počiva s svojimi junaki in kadar mu bo 
brada zrasla devetkrat okoli mize, ga bo gora 
dala nazaj, da bo srečno vladal slovenskemu 
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Krokodili in aligatorji so plazilci. So dolge valja-
ste oblike. Srce je razdeljeno na štiri dele. Odra-
sli krokodili so po navadi dolgi 1,52 do 1,83 me-
trov. Samci so v primerjavi s samicami zelo veliki. 
Imajo debelo zunanjo kožo, ki je precej hrapa-
va. Imajo dolgo glavo in dolg rep, ki jim poma-
ga spreminjati smer med premikanjem v vodi. 
Oči in nosnice se nahajajo na vrhu glave. Imajo 
štiri kratke noge s plavalno kožico med kremplji.

Meja za posamezne ocene

0	-	48 % NMS

49	-	62 % zd	(2)

63	-	78 % db	(3)

79	-	89 % pdb	(4)

90	-	100 % odl	(5)

Rezultati preizkusa
Pisno	ocenjevanje	znanja	ni	bilo	sestavljeno	samo	iz	učnega	sklopa	Be-
sedila	glede	na	način	razvijanja	teme,	ampak	tudi	iz	naslednjih:
•	 Jezik	med	jeziki
•	 Slovenščina	zunaj	meja	RS
•	 Prevzete	besede
•	 Vrste	besedil
•	 Besedilne	vrste

Predstavljam	lahko	torej	samo	rezultate	celotnega	pisnega	ocenjevanja	
znanja.	Rezultati	so	bili	takšni:
•	 8	dijakov	ni	doseglo	minimalnega	standarda,
•	 7	dijakov	je	doseglo	minimalni	standard,
•	 8	dijakov	je	znalo	za	db	(3),
•	 2	dijaka	sta	se	naučila	za	pdb	(4),
•	 1	dijak	je	dosegel	maksimalni	standard.

Komentar (refleksija) avtorice
Normalne	porazdelitve	rezultatov	v	tem	primeru	ni	bilo.	Slab	rezultat	pri-
pisujem	predvsem	nalogam,	pri	katerih	morajo	dijaki	samostojno	napi-
sati	besedilo,	torej	pri	učnih	sklopih	Besedila	glede	na	način	razvijanja	
teme	in	Besedilne	vrste.	Pri	tvorjenju	besedil	namreč	ne	upoštevajo	pra-
vopisnih	in	slovničnih	pravil	ter	slogovne	ustreznosti.	Kadar	preverjamo	in	
ocenjujemo	znanje	slednjih	učnih	sklopov	posamezno,	je	njihovo	znanje	
zadovoljivo,	 kadar	 pa	 morajo	 besedila	 tvoriti	 samostojno,	 pridobljene-
ga	znanja	ne	znajo	uporabiti.	Kaže	tudi,	da	so	bile	naloge	za	minimalni	
standard	prezahtevne.	Izkazalo	se	je	celo,	da	dijaki	ne	obvladujejo	niti	
osnov	stroke,	kar	je	bilo	razvidno	pri	3.	nalogi,	ko	niso	znali	popolnoma	
opisati	univerzalnega	pomičnega	merila,	ki	je	osnovni	delovni	pripomo-
ček	strojnikov,	čeprav	so	ga	spoznali	v	1.	letniku	pri	PRA	in	SLO	pri	učnem	
sklopu	Besedilne	vrste	(Predstavitev	predmeta).

Prednosti tako oblikovanega preizkusa
Prednosti	ocenjevanja	znanja	samo	enega	učnega	sklopa	so	v	tem,	da	
se	dijaki	lahko	posvetijo	bolj	le-temu	in	da	že	med	reševanjem	vedo,	ko-
liko	morajo	znati,	da	dosežejo	minimalni	standard.	

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa
Če	pa	bi	vsak	učni	sklop	pisno	ocenjevali	samostojno,	bi	učitelju	vsako	
preverjanje	in	nato	še	ocenjevanje	vzelo	preveč	časa,	pri	čemer	je	treba	
upoštevati,	da	imajo	dijaki	3.	letnikov	prenovljenih	programov	srednjega	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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poklicnega	 izobraževanja	slovenščino	 le	48	ur	v	šolskem	letu	oz.	16	 te-
dnov,	ker	so	preostali	čas	na	PUD.	

Odzivi dijakov
Dijaki	so	sicer	podobnih	ocenjevanj	znanj	vajeni,	saj	 jih	poučujem	vsa	
tri	leta	njihovega	šolanja.	Tisti,	ki	niso	dosegli	minimalnega	standarda,	so	
bili	nad	rezultati	seveda	razočarani.	Pozitivno	pa	se	jim	je	zdelo,	da	so	
bile	naloge	za	minimalni	standard	označene.
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Učna tema:  
On The Move/Holidays

Predmet: angleščina

Letnik: prvi

Izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik 
mehatronike

Avtorica: Silva Hudournik

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji:

Dijak:
•	 razume	globalno	sporočilo	besedila
•	 razbere	določene	podatke	iz	besedila
•	 poizveduje	o	podatkih
•	 usvoji	besedišče	na	temi	POČITNICE	in	VREME
•	 zapiše	krajši	pisni	sestavek	na	temo	POČITNICE
•	 tvori	 besedilo	 na	 osnovi	 slikovne	 iztočnice	 (vremenska	 napo-

ved)
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali Minimalni standardi

Razumevanje besedila
Poznavanje	 teme,	 ključnih	
besed,	bistvenih	podatkov
Uporabo	 podatkov	 v	 novih	
okoliščinah
Znajdenje	v	besedilu

Dijaki bodo:
•	 razumeli	 globalno	 sporočilo	 prebrane-

ga	besedila
•	 razumeli	besedne	zveze,	uporabljene	v	

besedilu
•	 znali	sami	odgovoriti	na	vprašanja	v	zve-

zi	z	besedilom
•	 znali	 izpisati	 posamezne	 informacije	 iz	

besedila

Dijaki:
•	 znajo	prevesti	posamezne	besede	in/ali	besedne	zveze	v	zvezi	

s	počitnicami	in	potovanji	ter	z	vremenom
•	 znajo	 dane	 besede/besedne	 zveze	 razporediti	 na	 primerna	

mesta	v	besedilu
•	 prepoznajo	pomen	dvojic	danih	besed/besednih	zvez	
•	 razumejo	razlago	določenih	pojmov	v	ang.	in	jih	znajo	v	ang.	

poimenovati
•	 v	tipičnih	primerih	ločijo	oblike	za	prihodnost

Tvorjenje besedila
Razumljivost	 besedila	 (smi-
selnost,	 sovisnost,	 zaokrože-
nost)
Jezikovna	pravilnost	besedi-
la	 (tj.	 besedno,	 slovnično	 in	
pisno)

•	 obvladali	besedišče	v	zvezi	s	počitnica-
mi	in	potovanji

•	 znali	 posamezne	 besede	 in/ali	 bese-
dne	zveze	uporabiti

•	 znali	 tvoriti	besedilo	na	osnovi	ustreznih	
navodil

•	 obvladali	rabo	treh	oblik	za	izražanje	pri-
hodnosti

•	 znajo	v	nekaj	povedih	opisati	svoje	načrte	za	prihodnost	z	obli-
ko	˝going	to˝

•	 znajo	 v	 enostavčnih	 povedih	 z	 osnovnim	 besediščem	 opisati	
vreme/zapisati	vremensko	napoved	(~30	besed)

•	 znajo	navesti	tipične	dejavnosti	za	poletne/zimske	počitnice
•	 znajo	na	preprost	način	 (v	enostavčnih	povedih,	~30	besed)	

zapisati,	kakšne	so	njihove najljubše počitnice

Razvitost	gradnikov/sestavin	
sporazumevalne	zmožnosti
Poimenovalna	zmožnost
Pravopisna	zmožnost

•	 znali	pravilno	zapisati	besede	in/ali	be-
sedne	zveze

•	 upoštevali	primerne	glagolske	oblike	

•	 znajo	 pravilno	 zapisati	 besedišče	 omenjenih	 tem	 (počitnice,	
potovanja,	vreme)

•	 obvladajo rabo oblik za prihodnost v tipičnih primerih

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Preizkus znanja 

1	 Prevedite.	 /3
 spalna vreča ________________________, let ____________________, 

prijaviti se (za let) ______________________, ogledovanje 

znamenitosti ______________________, enoposteljna soba 

____________________, krema za sončenje _________________

2	 Dopolnite	 spodnje	 povedi	 s	 primernimi	 izrazi	 iz	
okvirčka.	Dva	sta	odveč.	 /3

ticket, boarding, duty, double, luggage, 
call, return, passport

 A: I’d like a ticket to Oxford. B: Single or ________________________? - 

When I checked in, I got a ______________________ card. – Put your 

hand _____________________ in the overhead locker. – This is the 

final ___________________ for passengers for flight JA 456 to New 

York. – When we went through the _____________________control, 

we tried to find our friend. We found her in a _______________-free.

	 3	 Vstavite	smiselne	manjkajoče	besede.	 	 /3

 The plane made an emergency ______________, but no-one was hurt. 

Passengers for flight BA-425 to Rome, please go to _______________ 

14 immediately. - _____________________ your seatbelts, please.

	 4	 Zapišite	pravilne	številke	na	črte.	 	 	 /3

1   electric flesh caused by two clouds hitting  __ cold spell

2   moisture in the air __ lightening

3   light rain __ drizzle

4   a period of colder than average weather __ hail

5  temperature in between warm and cold __ humidity
6  small pieces of ice that fall during a storm __ cool

5	 Napišite	angleške	izraze	za	opisane	vremenske	po-
jave.	 	 	 	 	 	 	 /4

a period of colder than average weather __________________ 

light wind ____________________snow on the ground that has 

become wet ___________________ ice crystals on a frozen surface 

_____________________ 

6	 Poglejte	sliko	in	zapišite,	kakšno	bo	vreme	na	Škot-
skem,	v	Walesu	in	Angliji.	Vključite	informacije	o	tem-
peraturi,	oblačnosti	oz.	sončnem	vremenu	(približno	
30	besed).	 	 	 	 	 /5

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

 __________________________

7	 Odgovorite.

What are you going to do next summer? (3 povedi) _________

______________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________  /3



123

How do you like spending your holiday? (~30 besed) 

  /5

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

 __________________________________________________________

8	 Dopolnite	 z	 glagoli	 v	 pravilni	 obliki	 za	 prihodnost	
(will,	going	to,	pres.	cont.).		 						 	 /6

 A: There's someone at the door. B: I ___________________ (go). 

- A: Where are you off with this ladder? B: I ___________________ 

(have) a look at the roof. It's leaking somewhere. - A: What 

____________________ (you/do) tonight? B: I __________________ 

(watch) a football match. – A: Why have you got so many eggs? 

B: Because I ____________________ (make) an enormous omelette. 

_____________________ (you/help) me?

9	 Obkljukajte	pravilne	povedi	in	napišite	križec	poleg	
nepravilnih.	Slednje	tudi	popravite.	 	 /6

A: It's Tom's birthday today. B: Oh, really? I'm going to send him 
a birthday card. ________________________________________

A: Is it true that Rachel is getting married this Saturday? B: Yes, 
and I'm going to the wedding because I'm her bridesmaid. ___
______________________________________________________

A: Look! That blue car is going too fast! B: Yes, it will hit the red 
car! __________________________________________________

A: We're having a party on Saturday. B: Who will you invite? ___
______________________________________________________

 A: I don't know how to start the machine. B: I'm going to show you. __
__________________________________________________________

10	 Preberite	besedilo	in	na	spodnja	vprašanja	odgovo-
rite	s	kratkimi	odgovori.	 	 	 	 /6

My best holiday 

My best holiday was a trip to Norway and Denmark last summer. 

My mother is from Norway and all of her relatives (except for 
some cousins) still live there.

My boyfriend and I accompanied my mother to her hometown, 
Stavanger and one of my sisters joined us a couple of days later.

My mother organized a family reunion at a lovely beachfront 
resort. Although my mother's sister and brother live within minu-
tes of each other, their spouses didn't get along (which I didn't 
know) hence their children didn't socialize. It was the first time 
my cousins saw each other in 30 years! And they plan to stay in 
touch now!

We also had a wonderful lunch at Fjor or Fjare which is this inc-
redibly beautiful garden island.

The World Beach Volleyball tournament was going on in Stavan-
ger at the time we were visiting, so it was a very festive time.

We also did a boat tour of the fjords to Preikestolen aka Pulpit 
rock. 

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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On July 4th, we took a 5 hour ferry trip through the fjords north to 
Bergen, where we spent a couple of days with one of my cousins.

We travelled from Bergen to the capitol, Oslo, via the Bergen rail-
way, an 8 hour trip that passes through the mountains and glaciers. 

Oslo is an amazing city - we toured all the museums including 
the Edvard Munch museum (yeah, I saw »The Scream«), took in 
all the sites including Vigeland Sculpture park which I had wan-
ted to see since I was a little girl.

We then travelled to Copenhagen and finally got to see the 
»Little Mermaid« who really IS little. I had loads of fun and made 
some new friends, who are coming to NY for May 17 parade in 
Brooklyn to celebrate Norwegian Constitution Day. We plan to 
meet up with them at the parade!

Who	travelled	with	the	girl	(author	of	the	article)	to	Norway?	___
______________________________________________________

Why	did	 they	go	there?	_________________________________
______________________________________________________

What	did	sportsmen	play	in	Stavanger?	___________________

How	did	the	family	go	to	fjords	Preikestolen	aka	Pulpit	rock?	__
______________________________________________________

Is	there	only	one	museum	in	Oslo?	________________________

Is	she	going	to	see	her	new	friends	in	the	USA?	____________

Kriterij in meje za ocene:

23,5	–	29	=	2 (50	%	–	62	%)

29,5	–	36	=	3 (63	%	–	77	%)

36,5	–	42	=	4 (78	%	–	89	%)

42,5	–	47	=	5 (90	%	–	100	%)

Komentar (refleksija) avtorice

Dijake,	ki	so	pisali	ta	preizkus	znanja,	poučujem	prvo	leto.	Po	dveh	prej-
šnjih	testih	s	precej	dobrim	uspehom	je	ta	kljub	podobni	sestavi	izpadel	
veliko	slabše	in	ga	bo	treba	ponavljati	–	od	15	dijakov	v	oddelku	ga	je	
pisalo	13,	od	tega	6	NMS,	en	dijak	je	pisal	zd	(2),	trije	db	(3),	dva	pdb	(4),	
en	dijak	pa	je	pisal	odl	(5).

Dijaki	niso	bili	dovolj	pripravljeni	predvsem	na	dve	nalogi,	kjer	so	morali	
sami	oblikovati	sestavek	(čeprav	so	vedeli,	da	bodo	npr.	morali	na	osno-
vi	slike	zapisati	vremensko	napoved).	Druga	taka	naloga	(How	do	you	
like	spending	your	holiday?)	jim	je	delala	težave	zaradi	vprašanja	same-
ga	(pri	pouku	so	namreč	za	vajo	pisali	sestavek	z	naslovom	My	kind	of	
holiday).	Tu	je	lahko	opaziti,	kako	neprilagodljivi	so	dijaki	oz.	kako	hitro	se	
zmedejo,	če	je	vprašanje	malce	drugače	zastavljeno.

Presenečena	sem	bila	nad	odgovori	na	1.	vprašanje	pri	bralnem	razu-
mevanju,	ki	je	bilo	po	mojem	mnenju	za	minimalni	standard,	a	je	nanj	le	
nekaj	dijakov	pravilno	odgovorilo.

Prav	vsi	dijaki	so	opazili,	da	lahko	rešitev	za	eno	nalogo	dobijo	v	pred-
hodni	nalogi,	kar	ni	bilo	narejeno	namenoma.	Seveda	so	 lahko	točke	
zanju	pridobili	na	lahek	način,	če	so	zadevo	obvladali,	če	pa	je	niso,	so	
točke	lahko	pri	obeh	hitro	zgubili.	Da	zaradi	neznanja	iste	stvari	pri	eni	
nalogi	izgubijo	še	točke	pri	drugi,	se	seveda	ne	bi	smelo	zgoditi,	zato	je	
preizkus	vedno	treba	podrobno	pregledati	 in	ga	tudi	rešiti,	preden	ga	
pišejo	dijaki.

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Preizkus	je	bil	oblikovan	na	osnovi	prej	oblikovanega	sklopa	z	minimal-
nimi	standardi.	Kljub	temu,	da	moji	dosedanji	testi	niso	bili	oblikovani	na	
taki	osnovi,	so	vedno	vsebovali	približno	tak	nabor	nalog	(od	prevodov,	
vstavljanja	danih	izrazov,	dopolnjevanja,	pisanja	sestavka	itd.),	tako	da	
so	jih	dijaki	že	navajeni.	Tudi	preverjanja	vsebujejo	take	tipe	nalog,	zato	
dijaki	vedo,	kaj	lahko	pričakujejo.
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Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja

Zdi	se	mi,	da	lahko	tako	oblikovan	preizkus	pišejo	pozitivno	dijaki	z	raz-
ličnim	znanjem	oz.	 različnim	posluhom	za	 jezik.	Če	 imajo	npr.	 težave	s	
slovnico,	se	lahko	naučijo	besedišče,	poleg	tega	lahko	dobro	rešijo	tudi	
bralno	razumevanje.	

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

Osebno	ne	vidim	pomanjkljivosti	tako	oblikovanega	preizkusa.

Odzivi dijakov

Dijaki	so,	kot	je	že	bilo	omenjeno	zgoraj,	takih	preizkusov	vajeni.	Tisti	dijaki,	
ki	so	bili	ocenjeni	z	NMS,	so,	po	tem	ko	so	izvedeli	rezultate,	povedali,	da	
test	ni	bil	težek,	vendar	se	niso	(dovolj)	učili.
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Učna tema:  
Kotne funkcije 

Predmet: matematika

Letnik: prvi

Avtorica: Mojca Topolovec

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Kotne funkcije (operativni cilji iz Kataloga znanja matematika za srednje poklicno – tehniško izobraževanje)

Informativni cilji Vsebine Formativni cilji Posebnosti v izvedbi

Povezati	 kotne	 funkci-
je	z	različnimi	fizikalnimi	
modeli.
Uporabiti	 in	 razumeti	
pojem	periodičnosti.

Definicija	 kotnih	
funkcij
f(x)	=	sinx,	
f(x)	=	cosx
f(x)	=	tgx.
Lastnosti	 kotnih	
funkcij.
Adicijski	izreki.
Grafi	kotnih	funkcij.	

•	 Spoznati	definicijo	in	graf	funkcij	sinx	in	cosx;	
•	 poznati	in	uporabljati	zveze	med	kotnimi	funkcijami	istega	kota,	

pa	tudi	komplementarnih	in	suplementarnih	kotov;	
•	 poznati	 in	uporabljati	periodičnost,	 lihost	oziroma	sodost	kotnih	

funkcij	sinx	in	cosx;	
•	 narisati	grafe	funkcij:	
	 f(x)	=	Asinax,	
	 f(x)	=	Acosax;	
•	 spoznati	definicijo,	lastnosti	in	
•	 graf	funkcije	
	 f(x)	=	tgx;	
•	 uporabljati	obrazec	za	izračun	kota	med	dvema	premicama.	

Poudariti	 je	 potrebno	 upo-
rabnost	kotnih	funkcij	pri	dru-
gih	vedah.
Ustvariti	 je	 potrebno	 nazor-
no	predstavo	o	posameznih	
funkcijah.
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Konceptualno znanje (poznavanje in razume-
vanje pojmov in dejstev)
• osnovna	 znanja	 in	 vedenja	 (poznavanje	

pojmov	in	dejstev	in	je	predvsem	priklic	zna-
nja)

•	 poznavanje	posameznosti
•	 poznavanje	terminologije
•	 konceptualna	 znanja	 (razumevanje	 poj-

mov	in	dejstev)
•	 prepoznavanje	pojmov	(prepozna	krog)
•	 predstave	(številske)
•	 povezovanje	pojmov
•	 navajanje	primerov

•	 opisati	enotsko	krožnico	ter	poznati	pojem	fiksnega	in	premičnega	kraka	kota	
•	 razširiti	definicije	kotnih	funkcij	(najprej	sinusa	in	kosinusa,	nato	tangensa)	do	polnega	kota	

s	pomočjo	enotske	krožnice	in	kota	večjega	od	360°
•	 poznati	drugo	enoto	za	izražanje	velikosti	kotov	(radiane)	in	zvezo	med	stopinjami	in	ra-

diani
•	 poznati	tabelo	natančnih	vrednosti	kotnih	funkcij	nekaterih	ostrih	kotov,	in	sicer	0°,	30°,	45°,	

60°	in	90°	ter	posebej	še	za	180°	in	270°
•	 zapisati	osnovne	zveze	med	kotnimi	funkcijami	(med	sinusom	in	kosinusom	ter	izražanje	

tangensa	in	kotangensa	s	sinusom	in	kosinusom)
•	 poznati	osnovne	lastnosti	kotnih	funkcij	(sinusa,	kosinusa	in	tangensa):	predznak,	periodič-

nost,	osnovno	periodo,	sodost/lihost
•	 poznati	definicijsko	območje	in	zalogo	vrednosti	sinusa	in	kosinusa
•	 zapisati	adicijska	izreka	za	sinus	in	kosinus	
•	 poznati	formuli	za	sinus	in	kosinus	dvojnega	kota
•	 poznati	potek	„osnovnih“	grafov	sinusa	in	kosinusa	in	narisati	osnovna	grafa	sinusa	in	kosi-

nusa
•	 poznati	maksimalno	in	minimalno	vrednost,	ki	jo	dosežeta	sinus	in	kosinus
•	 zapisati	oziroma	navesti	ničle	in	vrednosti,	v	katerih	sinus	in	kosinus	dosežeta	maksimalno	

in	minimalno	vrednost	(nekaj	zaporednih	vrednosti)
•	 poznati	potek	grafa	tangensa	in	pri	tem	razlikovati	med	pojmoma	ničle	in	pola
•	 navesti	lastnosti	tangensa:	periodičnost	in	lihost
•	 poznati	pojem	naklonskega	kota	premice	in	ga	pokazati	oziroma	označiti	na	skici
•	 poznati	pojem	kota	med	premicama	in	ga	označiti	na	skici
•	 poznati	formuli	za	naklonski	kot	premice	in	kota	med	premicama	

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali (prirejena Gagneova taksonomija)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Proceduralno znanje (poznavanje in učinkovito 
obvladovanje postopkov)
•	 poznavanje	in	obvladovanje	algoritmov	in	

procedur	
•	 uporaba	pravil,	zakonov,	postopkov
•	 izbira	in	izvedba	postopka

•	 z	žepnim	računalom	pretvarjati	stopinje	(zapisane	z	decimalnim	številom,	kot	ga	vrne	že-
pno	računalo)	v	stopinje,	minute	in	sekunde	in	obratno	ter	po	navodilih	pravilno	zaokrože-
vati	stopinje

•	 s	pomočjo	definicije	kotnih	funkcij	v	enotski	krožnici	opisati	nekatere	lastnosti	sinusa	in	ko-
sinusa:	predznak,	sodost/lihost,	periodičnost	ter	naraščanje	in	padanje	vrednosti	in	to	po-
vezati	s	potekom	grafov	sinusa	in	kosinusa	in	zapisati	definicijsko	območje	in	zalogo	vre-
dnosti	

•	 s	pomočjo	zveze	med	sinusom	in	kosinusom	ob	podani	vrednosti	ene	izmed	kotnih	funkcij	
in	kvadrantu,	v	katerem	leži	kot,	izračunati	vrednost	druge	kotne	funkcije	ter	nato	vrednost	
tangensa	in	kotangensa

•	 s	pomočjo	zvez	med	kotnimi	funkcijami	izračunati	ob	podani	vrednosti	ene	izmed	kotnih	
funkcij	vrednosti	preostalih	kotnih	funkcij

•	 narediti	prehod	na	ostri	kot	iste	kotne	funkcije	in	pri	tem	upoštevati	lastnosti	sinusa	in	kosi-
nusa:	predznak,	periodičnost	in	sodost/lihost

•	 narisati	 koordinatni	 sistem	 in	 smiselno	opremiti	 koordinatni	osi	 za	 risanje	grafov	kotnih	
funkcij

•	 narisati	„osnovni“	graf	sinusa	ali	kosinusa	in	ga	ustrezno	glede	na	funkcijski	predpis	razte-
gniti	v	smeri	abscisne	in	ordinatne	osi

•	 določiti	amplitudo	(A>0,	A<0)	in	jo	upoštevati	pri	risanju	(oziroma	raztegu	in	zrcaljenju	pre-
ko	osi	x)	grafov	sinusa	in	kosinusa

•	 v	primeru	raztega	v	smeri	osi	y	zapisati	zalogo	vrednosti	podane	funkcije	oziroma	poznati	
vpliv	amplitude	na	spremembo	zaloge	vrednosti

•	 iz	predpisa	izpisati	frekvenco	in	znati	izračunati	novo	periodo	funkcije	ter	le-to	upoštevati	
pri	risanju	grafa	oziroma	raztegu	grafa	v	smeri	osi	x

Problemsko znanje (uporaba konceptualnega 
in proceduralnega znanja v novih situacijah)
•	 prepoznavanje	in	oblikovanje	problema	
•	 preverjanje	podatkov
•	 izbiranje	strategij	reševanja	
•	 uporaba	znanja	ter	miselnih	veščin
•	 metakognitivne	zmožnosti

•	 pri	računanju	vrednosti	kotnih	funkcij	opaziti	napako	oziroma	vrednost,	za	katero	kot	ne	
obstaja	

•	 iz	 narisanega	 grafa	 sinusa	 ali	 kosinusa	 zapisati	 funkcijski	 predpis	 kotne	 funkcije,	 katere	
graf	je	na	sliki

•	 v	primeru	implicitno	podane	enačbe	premice	ali	premice,	podane	v	odsekovni	obliki,	ta	
zapis	preoblikovati	v	eksplicitno	obliko	in	ter	iz	te	izpisati	smerni	koeficient

•	 povezati	velikost	smernega	koeficienta	z	velikostjo	naklonskega	kota	 in	v	naprej	oceniti	
velikost	iskanega	kota



129

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Konceptualno znanje (poznavanje 
in razumevanje pojmov in dejstev)
• osnovna	 znanja	 in	 vedenja	

(poznavanje	pojmov	in	dejstev	
in	je	predvsem	priklic	znanja)

•	 poznavanje	posameznosti
•	 poznavanje	terminologije
•	 konceptualna	znanja	(razume-

vanje	pojmov	in	dejstev)
•	 prepoznavanje	pojmov	(prepo-

zna	krog)
•	 predstave	(številske)
•	 povezovanje	pojmov
•	 navajanje	primerov

•	 opisati	enotsko	krožnico	ter	poznati	pojem	fiksnega	in	premičnega	kraka	kota	
•	 razširiti	definicije	kotnih	funkcij	(najprej	sinusa	in	kosinusa,	nato	tangensa)	do	polnega	kota	s	pomo-

čjo*	enotske	krožnice	in	kota	večjega	od	360°
•	 poznati	drugo	enoto	za	izražanje	velikosti	kotov	(radiane)	in	zvezo	med	stopinjami	in	radiani
•	 poznati	tabelo	natančnih	vrednosti	kotnih	funkcij	nekaterih	ostrih	kotov,	in	sicer	0°,	30°,	45°,	60°	in	90°	

ter	posebej	še	za	180°	in	270°
•	 zapisati	osnovne	zveze	med	kotnimi	funkcijami	(med	sinusom	in	kosinusom	ter	izražanje	tangensa	in	

kotangensa	s	sinusom	in	kosinusom)
•	 poznati	osnovne	lastnosti	kotnih	funkcij	(sinusa,	kosinusa	in	tangensa):	predznak,	periodičnost,	osnov-

no	periodo,	sodost/lihost
•	 poznati	definicijsko	območje	in	zalogo	vrednosti	sinusa	in	kosinusa
•	 zapisati	adicijska	izreka	za	sinus	in	kosinus	vsote	in	razlike	kotov
•	 poznati	formuli	za	sinus	in	kosinus	dvojnega	kota
•	 poznati	potek	„osnovnih“	grafov	sinusa	in	kosinusa	in	narisati	osnovna	grafa	sinusa	in	kosinusa
•	 poznati	maksimalno	in	minimalno	vrednost,	ki	jo	dosežeta	sinus	in	kosinus
•	 zapisati	oziroma	navesti	ničle	in	vrednosti,	v	katerih	sinus	in	kosinus	dosežeta	maksimalno	in	minimal-

no	vrednost	(nekaj	zaporednih	vrednosti)
•	 poznati	potek	grafa	tangensa	in	pri	tem	razlikovati	med	pojmoma	ničle	in	pola
•	 navesti	lastnosti	tangensa:	periodičnost	in	lihost
•	 poznati	pojem	naklonskega	kota	premice	in	ga	pokazati	oziroma	označiti	na	skici
•	 poznati	pojem	kota	med	premicama	in	ga	označiti	na	skici
•	 poznati	formuli	za	naklonski	kot	premice	in	kota	med	premicama	

Standardi znanja (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Proceduralno znanje (poznavanje 
in učinkovito obvladovanje postop-
kov)
•	 poznavanje	 in	 obvladovanje	

algoritmov	in	procedur	
•	 uporaba	 pravil,	 zakonov,	 po-

stopkov
•	 izbira	in	izvedba	postopka

•	 z	žepnim	računalom	pretvarjati	stopinje	(zapisane	z	decimalnim	številom,	kot	ga	vrne	žepno	računa-
lo)	v	stopinje,	minute	in	sekunde	in	obratno	ter	po	navodilih	pravilno	zaokroževati	stopinje

•	 s	pomočjo	definicije	kotnih	funkcij	v	enotski	krožnici	opisati	nekatere	lastnosti	sinusa	in	kosinusa:	pred-
znak,	sodost/lihost,	periodičnost	ter	naraščanje	in	padanje	vrednosti	in	to	povezati	s	potekom	grafov	
sinusa	in	kosinusa	in	zapisati	definicijsko	območje	in	zalogo	vrednosti	

•	 s	pomočjo	zveze	med	sinusom	in	kosinusom	ob	podani	vrednosti	ene	izmed	kotnih	funkcij	in	kvadran-
tu,	v	katerem	leži	kot,	izračunati	vrednost	druge	kotne	funkcije	ter	nato	vrednost	tangensa	in	kotangen-
sa

•	 s	pomočjo	zvez	med	kotnimi	funkcijami	izračunati	ob	podani	vrednosti	ene	izmed	kotnih	funkcij	vre-
dnosti	preostalih	kotnih	funkcij

•	 narediti	prehod	na	ostri	kot	iste	kotne	funkcije	(sinusa,	kosinusa	in	tangensa)	in	pri	tem	upoštevati	la-
stnosti	sinusa	in	kosinusa:	predznak,	periodičnost	in	sodost/lihost

•	 narisati	koordinatni	sistem	in	smiselno	opremiti	koordinatni	osi	za	risanje	grafov	kotnih	funkcij
•	 narisati	„osnovni“	graf	sinusa	ali	kosinusa	in	ga	ustrezno	glede	na	funkcijski	predpis	raztegniti	v	smeri	

abscisne	in	ordinatne	osi
•	 določiti	amplitudo	(A>0,	A<0)	in	jo	upoštevati	pri	risanju	(oziroma	raztegu	in	zrcaljenju	preko	osi	x)	gra-

fov	sinusa	in	kosinusa
•	 v	primeru	raztega	v	smeri	osi	y	zapisati	zalogo	vrednosti	podane	funkcije	oziroma	poznati	vpliv	ampli-

tude	na	spremembo	zaloge	vrednosti
•	 iz	predpisa	izpisati	frekvenco	in	znati	izračunati	novo	periodo	funkcije	ter	le-to	upoštevati	pri	risanju	

grafa	oziroma	raztegu	grafa	v	smeri	osi	x
•	 iz	eksplicitno	podanih	enačb	premic	izraziti	smerne	koeficiente,	pravilno	izbrati	formulo	za	naklonski	

kot	oziroma	kot	med	premicama	ter	vstaviti	podatke,	izračunati	iskani	kot	in	pri	tem	pravilno	upora-
Problemsko znanje (uporaba kon-
ceptualnega in proceduralnega 
znanja v novih situacijah)
•	 prepoznavanje	 in	 oblikovanje	

problema	
•	 preverjanje	podatkov
•	 izbiranje	strategij	reševanja	
•	 uporaba	znanja	ter	miselnih	ve-

ščin
•	 metakognitivne	zmožnosti

•	 pri	računanju	vrednosti	kotnih	funkcij	opaziti	napako	oziroma	vrednost,	za	katero	kot	ne	obstaja	
•	 iz	narisanega	grafa	sinusa	ali	kosinusa	zapisati	funkcijski	predpis	kotne	funkcije,	katere	graf	je	na	sliki
•	 v	primeru	implicitno	podane	enačbe	premice	ali	premice,	podane	v	odsekovni	obliki,	ta	zapis	preo-

blikovati	v	eksplicitno	obliko	in	ter	iz	te	izpisati	smerni	koeficient
•	 povezati	velikost	smernega	koeficienta	z	velikostjo	naklonskega	kota	in	v	naprej	oceniti	velikost	iska-

nega	kota
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Nabor nalog za pisno preverjanje in pisno ocenjevanje znanja

1	 Kje	leži	središče	in	koliko	meri	polmer	enotske	kro-
žnice?                (raven poznavanja)

2	 Skiciraj	enotsko	krožnico	in	označi	v	njej	ostri	kot.	Kje	
leži	vrh	kota	in	kje	ležita	kraka,	ki	omejujeta	ta	kot? 
   (raven poznavanja)

3.  Odgovori
a Katerima vrednostma sta enaki abscisa in ordinata toč-

ke, v kateri premični (oziroma končni) krak seka enot-
sko krožnico? 

b  Kako je definiran sinus kota   v enotski krožnici?
c  Kako je definiran kosinus kota  v enotski krožnici?

(raven razumevanja)

4	 Dopolni.

Velikosti kotov merimo v _____________, _____________ in se-

kundah. Druga enota za merjenje kotov je _______________. 

(raven poznavanja)

5	 Kakšna	je	zveza	med	stopinjami	in	radiani? Dopolni:			

(raven poznavanja)

6 Ustrezno	dopolni	 tabelo.	Pomagaj	si	 z	definicijama	
kotnih	funkcij	sinus	in	kosinus	v	enotski	krožnici	ter	z	
zvezami	med	kotnimi	funkcijami.	

α  v radianih α  v stopinjah cosα 	 sinα 	 tgα ctgα 	

0 0° 1 0

α  v radianih α  v stopinjah cosα 	 sinα 	 tgα ctgα 	

(raven poznavanja in razumevanja)

7	 Za	vsak	kot,	podan	v	 stopinjah,	določi,	 v	katerem	
kvadrantu	leži.	Nato	ga	pretvori	v	radiane.

45° = 	 240° = 	

225° = 	 cosα
330° = 	135° = 	

(raven poznavanja in povezovanja pojmov)

8	 Za	 vsak	 kot,	 podan	 v	 radianih,	 določi,	 v	 katerem	
kvadrantu	leži.	Nato	ga	pretvori	v	stopinje.

3
2
π = 	

5
6
π =

9
2
π = 	 3π− =

4
3
π = 	

7
6
π =

(raven poznavanja in povezovanja pojmov)
3

2

1
2

2
2

1

3
π

90°

π

0 1−

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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9	 Zapiši	osnovno	zvezo	med	sinusom	in	kosinusom. 

______________________________________________________

(raven poznavanja)

10 Odgovori

a Kako se tangens izraža s sinusom in kosinusom? Zapiši 
zvezo. 

______________________________________________________

b Kako se kotangens izraža s sinusom in kosinusom? 
Zapiši zvezo.	

______________________________________________________

(raven poznavanja,)

11	 Dopolni.
Sinus in kosinus sta periodični funkciji. Njuna osnovna perioda 
je __________________________________________________. 

Sinus je liha funkcija, zato velja ( )sin α− = _______________.

Kosinus je ___________ funkcija, zato velja ( )cos cosα α− = .

Kakšna je funkcija tangens glede lastnosti sodost/lihost? ______
________________________________________ (zapiši lastnost)

(raven poznavanja)

12 Natančno izračunaj sinα , če je:

(raven uporabe)

13 Natančno izračunaj	 cosα ,	če je:

(raven uporabe)

14	 Izrazi	z	vrednostjo	 iste	funkcije	ostrega	kota	(upo-
števaj	lastnosti	sinusa	in	kosinusa)	in	zapiši	natanč-
no	vrednost	kotne	funkcije	pri	danem	kotu:

(raven razumevanja in uporabe pravil in lastnosti ter povezovanja)

15	 Natančno	izračunaj	vrednost	izraza:

  

 (raven razumevanja in uporabe pravil in lastnosti ter povezovanja)

16	 Zapiši	adicijske	izreke	za:
a	 sinus	vsote	kotov	α 	in	 β :
b	 sinus	razlike	kotov	α 	in	 β :
c	 kosinus	razlike	kotov	α 	in	 β :

(raven poznavanja, MS)

3
2

2
2

3
π

45° = 240° =

225° = 270° =

330° = 135° =

3
2
π = 5

6
π =

9
2
π = 3π− =

4
3
π = 7

6
π =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 1cos
3

α =

b)
2
π α π≤ ≤ in 2cos

5
α = −

c) 180 270α° ≤ ≤ ° in 2cos
3

α = −

č) 
3 2
2
π α π≤ ≤ in 11cos

6
α =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 3sin
4

α =

b) 90 180α° ≤ ≤ ° in sin 0,6α =

c)
3

2 2
π πα≤ ≤ in sin 0,8α = −

č) 270 360α° ≤ ≤ ° in 3sin
8

α = −

( )cos 225− ° =

sin1200° =

3
2

2
2

3
π

45° = 240° =

225° = 270° =

330° = 135° =

3
2
π = 5

6
π =

9
2
π = 3π− =

4
3
π = 7

6
π =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 1cos
3

α =

b)
2
π α π≤ ≤ in 2cos

5
α = −

c) 180 270α° ≤ ≤ ° in 2cos
3

α = −

č) 
3 2
2
π α π≤ ≤ in 11cos

6
α =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 3sin
4

α =

b) 90 180α° ≤ ≤ ° in sin 0,6α =

c)
3

2 2
π πα≤ ≤ in sin 0,8α = −

č) 270 360α° ≤ ≤ ° in 3sin
8

α = −

( )cos 225− ° =

sin1200° =

3
2

2
2

3
π

45° = 240° =

225° = 270° =

330° = 135° =

3
2
π = 5

6
π =

9
2
π = 3π− =

4
3
π = 7

6
π =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 1cos
3

α =

b)
2
π α π≤ ≤ in 2cos

5
α = −

c) 180 270α° ≤ ≤ ° in 2cos
3

α = −

č) 
3 2
2
π α π≤ ≤ in 11cos

6
α =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 3sin
4

α =

b) 90 180α° ≤ ≤ ° in sin 0,6α =

c)
3

2 2
π πα≤ ≤ in sin 0,8α = −

č) 270 360α° ≤ ≤ ° in 3sin
8

α = −

( )cos 225− ° =

sin1200° =

3
2

2
2

3
π

45° = 240° =

225° = 270° =

330° = 135° =

3
2
π = 5

6
π =

9
2
π = 3π− =

4
3
π = 7

6
π =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 1cos
3

α =

b)
2
π α π≤ ≤ in 2cos

5
α = −

c) 180 270α° ≤ ≤ ° in 2cos
3

α = −

č) 
3 2
2
π α π≤ ≤ in 11cos

6
α =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 3sin
4

α =

b) 90 180α° ≤ ≤ ° in sin 0,6α =

c)
3

2 2
π πα≤ ≤ in sin 0,8α = −

č) 270 360α° ≤ ≤ ° in 3sin
8

α = −

( )cos 225− ° =

sin1200° =

3
2

2
2

3
π

45° = 240° =

225° = 270° =

330° = 135° =

3
2
π = 5

6
π =

9
2
π = 3π− =

4
3
π = 7

6
π =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 1cos
3

α =

b)
2
π α π≤ ≤ in 2cos

5
α = −

c) 180 270α° ≤ ≤ ° in 2cos
3

α = −

č) 
3 2
2
π α π≤ ≤ in 11cos

6
α =

a) 0 90α° ≤ ≤ ° in 3sin
4

α =

b) 90 180α° ≤ ≤ ° in sin 0,6α =

c)
3

2 2
π πα≤ ≤ in sin 0,8α = −

č) 270 360α° ≤ ≤ ° in 3sin
8

α = −

( )cos 225− ° =

sin1200° =

5sin
6
π − =  

15cos
6
π =

5
3

tg
π =

( )330tg − ° =

33sin
4
π − =  

5cos
4
π =

5sin
6
π − =  

15cos
6
π =

5
3

tg π =

( )330tg − ° =

( )
2 2

cos 210 cos
7sin cos 240
3

π
π

− ° −
=

  + °  

3sin
4

x = in
1cos
3

y = −

cos
4
π α −  

, če je
2cos
3

α = −

a) cos15° = b) ( )sin 75− ° =

c) sin105° = č)
7cos
12
π − =  

d)
4sin
6
π = e)

5cos
4
π =

a) sin 55 cos35 cos55 sin 35° ° + ° ° =

b) cos13 cos37 sin13 sin 37° ° + ° ° =

c)
2 2sin cos cos sin
5 15 5 15
π π π π− =

č)
2 2cos cos sin sin
5 5 5 5
π π π π− =

sin 2 2sin cosα α α= ⋅

1cos
4

α =

cosα , ( )sin 2α , tgα , ctgα , sin
3
πα +  

, če je
2sin
7

α = − in ter je
3
2
ππ α≤ ≤

( )cos 225− ° =

sin1200° =
33sin

4
π − =  

5cos
4
π =
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13 Natančno izračunaj	 ,	če je:

(raven uporabe)

14	 Izrazi	z	vrednostjo	 iste	funkcije	ostrega	kota	(upo-
števaj	lastnosti	sinusa	in	kosinusa)	in	zapiši	natanč-
no	vrednost	kotne	funkcije	pri	danem	kotu:

(raven razumevanja in uporabe pravil in lastnosti ter povezovanja)

15	 Natančno	izračunaj	vrednost	izraza:

  

 (raven razumevanja in uporabe pravil in lastnosti ter povezovanja)

16	 Zapiši	adicijske	izreke	za:
a	 sinus	vsote	kotov	 	in	 :
b	 sinus	razlike	kotov	 	in	 :
c	 kosinus	razlike	kotov	 	in	 :

(raven poznavanja, MS)

33sin
4
π − =  

5cos
4
π =

5sin
6
π − =  

15cos
6
π =

5
3

tg π =

( )330tg − ° =

( )
2 2

cos 210 cos
7sin cos 240
3

π
π

− ° −
=

  + °  

3sin
4

x = in
1cos
3

y = −

cos
4
π α −  

, če je
2cos
3

α = −

a) cos15° = b) ( )sin 75− ° =

c) sin105° = č)
7cos
12
π − =  

d)
4sin
6
π = e)

5cos
4
π =

a) sin 55 cos35 cos55 sin 35° ° + ° ° =

b) cos13 cos37 sin13 sin 37° ° + ° ° =

c)
2 2sin cos cos sin
5 15 5 15
π π π π− =

č)
2 2cos cos sin sin
5 5 5 5
π π π π− =

sin 2 2sin cosα α α= ⋅

1cos
4

α =

cosα , ( )sin 2α , tgα , ctgα , sin
3
πα +  

, če je
2sin
7

α = − in ter je
3
2
ππ α≤ ≤

17	 Katera	zveza	predstavlja	adicijski	 izrek	za	kosinus	
vsote	kotov α  in β :

a	
b	
c

(raven poznavanja)

18	 Natančno	izračunaj	(pomagaj	si	z	adicijskimi	izreki).

a	 	b	 	

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

19	 Natančno	 izračunaj ( )sin x y+ , če	 je 
3sin
4

x =  in 
1cos
3

y = −  ter je sta x  in y  topa kota.

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

20	 Natančno	 izračunaj	 cos
4
π α −  

, če	 je	
2cos
3

α = − 	

in 180 270α° < < ° .

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

21 Natančno izračunaj: 

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

22	 Uporabi	adicijske	izreke	in	izračunaj:

(raven poznavanja in razumevanja)

23	 Kaj	predstavljata	zapisana	zveza?

sin 2 2sin cosα α α= ⋅ 	je	formula	za	_______________________.

(raven poznavanja)

24	 Zapiši	formulo	za	kosinus	dvojnega	kota:

______________________________________________________

(raven poznavanja)

25 Za	
1cos
4

α =  in oster kot	α 	izračunaj	natančne	vre-

dnosti	izrazov sinα ,	 sin 2α 	in	 cos 2α .

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

26	 Natančno	 izračunaj cosα , ( )sin 2α , tgα , ctgα , 

sin
3
πα +  

, če je 
2sin
7

α = −  in ter je 
3
2
ππ α≤ ≤ .

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

27 Za	
3cos
5

α = −  in topi kot α 	izračunaj	natančne	vre-
dnosti	 izrazov	 sinα ,	 sin 2α ,	 cos 2α ,	 tgα ,	 ctgα ,	

( )cos 60 α° − .

(raven poznavanja in razumevanja ter povezovanja)

33sin
4
π − =  

5cos
4
π =

5sin
6
π − =  

15cos
6
π =

5
3

tg π =

( )330tg − ° =

( )
2 2

cos 210 cos
7sin cos 240
3

π
π

− ° −
=

  + °  

3sin
4

x = in
1cos
3

y = −

cos
4
π α −  

, če je
2cos
3

α = −

a) cos15° = b) ( )sin 75− ° =

c) sin105° = č)
7cos
12
π − =  

d)
4sin
6
π = e)

5cos
4
π =

a) sin 55 cos35 cos55 sin 35° ° + ° ° =

b) cos13 cos37 sin13 sin 37° ° + ° ° =

c)
2 2sin cos cos sin
5 15 5 15
π π π π− =

č)
2 2cos cos sin sin
5 5 5 5
π π π π− =

sin 2 2sin cosα α α= ⋅

1cos
4

α =

cosα , ( )sin 2α , tgα , ctgα , sin
3
πα +  

, če je
2sin
7

α = − in ter je
3
2
ππ α≤ ≤

33sin
4
π − =  

5cos
4
π =

5sin
6
π − =  

15cos
6
π =

5
3

tg π =

( )330tg − ° =

( )
2 2

cos 210 cos
7sin cos 240
3

π
π

− ° −
=

  + °  

3sin
4

x = in
1cos
3

y = −

cos
4
π α −  

, če je
2cos
3

α = −

a) cos15° = b) ( )sin 75− ° =

c) sin105° = č)
7cos
12
π − =  

d)
4sin
6
π = e)

5cos
4
π =

a) sin 55 cos35 cos55 sin 35° ° + ° ° =

b) cos13 cos37 sin13 sin 37° ° + ° ° =

c)
2 2sin cos cos sin
5 15 5 15
π π π π− =

č)
2 2cos cos sin sin
5 5 5 5
π π π π− =

sin 2 2sin cosα α α= ⋅

1cos
4

α =

cosα , ( )sin 2α , tgα , ctgα , sin
3
πα +  

, če je
2sin
7

α = − in ter je
3
2
ππ α≤ ≤

( )cos sin cos cos sinα β α β α β+ = ⋅ + ⋅
( )cos cos cos sin sinα β α β α β+ = ⋅ − ⋅
( )cos cos cos sin sinα β α β α β+ = ⋅ + ⋅

cos 75° = ( )sin 150− ° =

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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28	 Poenostavi	izraze:

(raven poznavanja in uporabe pravil, zakonov in postopkov)

29	 Na	sliki	je	graf	funkcije	sinus	na	intervalu	
5,
2
ππ −  

.	

Odgovori na vprašanja o lastnostih sinusoide oziroma dopolni 
ali izberi pravilen odgovor!
a  Definicijsko območje funkcije sinus je 

___________________.
b  Osnovna perioda funkcije sinus je π / 2π /

5
2
π

 (obkroži 
pravilen odgovor).

c  Maksimalna vrednost, ki jo doseže graf sinusa, je 
_____. Pri katerih vrednostih neodvisne spremen-
ljivke doseže maksimalno vrednost graf na sliki? 
____________________________

č  Kaj je minimalna vrednost, ki jo doseže si-
nus? _____ Graf na sliki doseže te vrednosti pri 
_________________________.

d  Kaj je zaloga vrednosti sinusa? __________________

e  Pri katerih vrednostih neodvisne spremenljivke ima graf 
ničle? _______________________

(raven poznavanja in razumevanja,
 raven povezovanja in razumevanja)

30	 Odgovori
a		 Nariši	funkcijo	 ( ) 2 sinf x x= ⋅ 	na	intervalu	[ ]2 ,2π π− !
b		 Kaj	je	amplituda?	Na	kaj	vpliva	amplituda?
c		 Kolikšna	 je	 amplituda	 v	 tem	 primeru?	 Zapiši	 zalogo	

vrednosti	grafa	podane	funkcije.

(raven poznavanja in razumevanja,  
raven povezovanja in pravilne izvedbe postopka)

31 Odgovori

a		 Na	sliki	je	graf	funkcije	_____________________	(zapiši	
predpis).	

b  Zapiši lastnosti te funkcije (definicijsko območje, zalo-
go vrednosti, vrednosti, v katerih doseže maksimum, 
vrednosti, v katerih doseže minimum, ničle).

c  Kaj je osnovna perioda te funkcije (pomagaj si sliko)?

(raven poznavanja in razumevanja,,
raven povezovanja in razumevanja)

3cos
5

α = − sinα , sin 2α , cos 2α , tgα , ctgα , ( )cos 60 α° −

a) ( )21 sin cosα α− + = b) 
34cos 4cos

sin 2
x x

x
− = c) sin 2 2sin

1 cos 2 2cos
x x
x x
− =

+ −

5,
2
ππ −  

π / 2π / 5
2
π

( ) 2 sinf x x= ⋅ na intervalu [ ]2 ,2π π−

( ) cos 2f x x=

3 sin
2

y xπ= − ⋅

3 2
5

y x= −

2 3y x= − + in 3 2 1 0x y+ − = .

k tgϕ= 2 1

1 21
k ktg
k k

ϕ −=
+ ⋅

a) ( )cos sin cos cos sinα β α β α β− = ⋅ + ⋅

b) ( )cos cos cos sin sinα β α β α β− = ⋅ − ⋅

c) ( )cos cos cos sin sinα β α β α β− = ⋅ + ⋅

5cos
3
π − =  

5,
2
ππ −  

π / 2π / 5
2
π

( ) 5 cos
2

f x x= − ⋅
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32	 Določi	 frekvenco	 funkcije	 ( ) cos 2f x x= 	 in	 izraču-
naj	najmanjšo	periodo	funkcije.	

	 Nato	nariši	graf	te	funkcije.

(raven poznavanja in razumevanja,  
raven povezovanja in pravilne izvedbe postopka)

33	 Določi	periodo	funkcije	 3 sin
2

y x
π= − ⋅ 	in	nariši	dva	

vala	grafa	ter	zapiši	njeno	zalogo	vrednosti.

(raven poznavanja in razumevanja, raven povezovanja  
in pravilne izvedbe postopka, raven preverjanja podatkov)

34	 Izračunaj	 naklonski	 kot	 premice
3 2
5

y x= − .	 Rezul-
tat	zaokroži	na	dve	decimalni	mesti	natančno.

(raven poznavanja in razumevanja, raven povezovanja  
in pravilne izvedbe postopka, raven preverjanja podatkov)

35	 Izračunaj	 kot	 med	 premicama	 2 3y x= − + 	 in	
3 2 1 0x y+ − = .	Rezultat	zaokroži	na	dve	decimalni	
mesti	natančno.

(raven poznavanja in razumevanja, raven povezovanja  
in pravilne izvedbe postopka, raven preverjanja podatkov)

Pisni preizkus znanja 

Ocenjevalni kriterij:

0	%	-	44	%	⇒ 	nms

45	%	-	64	%	 ⇒ 	zd(2)

65	%	-	79	%	 ⇒ 	db(3)

80	%	-	89	%	 ⇒ 	pdb(4)

90	%	-	100	%	 ⇒ 	odl(5)

ime	in	priimek:

____________________________

možne	točke:	[40/25]

dosežene	točke:______________

odstotki:_____________________

ocena:______________________

(kotne	funkcije:	definicije	sinusa,	kosinusa	in	tangensa	v	enotski	krožnici,	
zveze	 med	 kotnimi	 funkcijami,	 lastnosti	 kotnih	 funkcij:	 periodičnost,	 so-
dost/lihost,	predznak	kotnih	funkcij	po	kvadrantih,	prehod	na	ostri	kot,	sto-
pinje	in	radiani,	natančne	vrednosti	teh	kotnih	funkcij	pri	kotih	0°,	30°,	45°,	
60°,	90°,	180°,	270°	in	360°,	adicijski	izreki	za	sinus	in	kosinus	vsote	in	razlike	
kotov,	sinus	in	kosinus	dvojnega	kota,	grafa	in	lastnosti	sinusa	in	kosinusa,	
vpliv	amplitude	(razteg	v	smeri	ordinatne	osi)	in	frekvence	(sprememba	
periode,	razteg	v	smeri	abscisne	osi)	na	potek	grafov,	naklonski	kot	pre-
mice	in	kot	med	premicama)

Končni	rezultati	naj	bodo	natančni,	če	ni	zahtevano	drugače.	

Pri	vseh	nalogah	naj	bo	prikazan	potek	reševanja.

Piši	čitljivo.

Dovoljeni	pripomočki:	žepno	računalo,	geotrikotnik,	pisala.

Priloga	–	formuli:
• 	 naklonski	kot	premice:	 k tgϕ= 	

• 		 kot	med	premicama:	 2 1

1 21
k k

tg
k k

ϕ −=
+ ⋅

1	 Kakšna	je	zveza	med	stopinjami	in	radiani?	Dopolni:	
____ 180rd = ° 	

[1/1]

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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2.	 Zapiši:

a	 osnovno	 zvezo	 med	 sinusom	 in	 kosinu-
som:__________________________________________	

b	 formulo	za	kosinus	dvojnega	kota:	_________________
____________________________________:__________

[2/1]

3	 Katera	 zveza	 predstavlja	 adicijski	 izrek	 za	 kosinus	
razlike	kotov	α 	in	 β ?		Obkroži	pravilni	odgovor!

[1/1]
	 a	

	 b	

 c 

4	 Naj	bo	sin 0,8α = − .	Natančno	izračunaj	cosα ,	tgα

,	 ctgα 	in	 ( )sin 2α ,	če	za	kot	α 	velja	
3
2
ππ α≤ ≤ .

[7/4]

5	 Dopolni.

[2/1]
a		 Sinus	 je	 ________	 funkcija,	 zato	 velja	 zveza	

( )sin sinα α− = − .

b Kakšna funkcija je tangens glede lastnosti sodost/lihost (za-
piši lastnost)?_______________________________________

6	 Natančno	izračunaj	(potek	reševanja	naj	bo	prikazan	
v	posameznih	korakih):

 [7/4]
a	 	 ( )210tg − ° =

b	 sin1305° =
c 

5cos
3
π − =  

7.	 Na	sliki	je	graf	funkcije	sinus	na	intervalu	
5,
2
ππ −  

.	

[7/5]

Odgovori	 na	 vprašanja	 o	 lastnostih	 sinusoide	 oziroma	 do-
polni	ali	izberi	pravilen	odgovor!
a		 Definicijsko	območje	funkcije	sinus	je	______________

__________________.

b		 Osnovna	perioda	funkcije	sinus	je	π / 2π /
5
2
π

	(obkroži	
pravilni	odgovor).

c		 Maksimalna	 vrednost,	 ki	 jo	 doseže	 graf	 sinusa,	 je	
_____.	 Pri	 katerih	 vrednostih	 neodvisne	 spremen-
ljivke	 doseže	 maksimalno	 vrednost	 graf	 na	 sliki?	
____________________________.

č		 Kaj	 je	 minimalna	 vrednost,	 ki	 jo	 doseže	 sinus?	
________	 Graf	 na	 sliki	 doseže	 te	 vrednosti	 pri	
______________________________.

d		 Kaj	je	zaloga	vrednosti	sinusa?	____________________

e		 Pri	katerih	vrednostih	neodvisne	spremenljivke	ima	graf	na	
sliki	ničle? _______________________

( )cos sin cos cos sinα β α β α β− = ⋅ + ⋅

( )cos cos cos sin sinα β α β α β− = ⋅ − ⋅

( )cos cos cos sin sinα β α β α β− = ⋅ + ⋅
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8	 Določi	 frekvenco	 in	 izračunaj	 periodo	 funkcije	
( ) ( )3 sing x xπ= ⋅ .	

[3/1]

9	 Funkcija	je	podana	s	predpisom	 ( ) 5 cos
2

f x x= − ⋅ .

[6/4]
a	 Zapiši	amplitudo!
b	 Nariši	graf	funkcije	na	intervalu	[ ]2 ,2π π− .	Koordinatni	

sitem	načrtaj	s	svinčnikom	in	geotrikotnikom. Če	rišeš	
graf	v	več	korakih,	nazorno	označi	končno	rešitev.

c  Zapiši zalogo vrednosti funkcije!

10	 Izračunaj	 naklonski	 kot	 premice	 3 1 0x y+ − = 	 (im-
plicitna	oblika	enačbe	premice).	

Enačbo	 premice	 najprej	 preoblikuj	 v	 eksplicitno	 obliko	
y k x n= ⋅ + .

Nato	izpiši	smerni	koeficient	in	izračunaj	naklonski	kot	premice.	
Rezultat	zaokroži	na	dve	decimalni	mesti	natančno.

[4/3]

Komentar (refleksija) avtorice

Rezultati pisnega ocenjevanja in razlogi zanje

Rezultati	 pisnega	 ocenjevanja	 so	 bili	 zelo	 slabi	 in	 hkrati	 pričakovani,	
predvsem	glede	na	rezultate	dosedanjih	pisnih	ocenjevanj.	

Pisno	ocenjevanje	znanja	so	pisali	dijaki	poklicno-tehniškega	 izobraže-
vanja	(1.	ET	PTI),	ki	so	zaključili	poklicno	izobraževanje,	in	sicer	program	
trgovec.	

Ti	dijaki	imajo	velike	težave	pri	matematiki,	ker	so	ta	predmet	v	prvih	treh	letih	
srednješolskega	izobraževanja	poslušali	samo	v	1.	in	2.	letniku.	Prejšnje	šolsko	
leto	z	matematiko,	razen	neposredno	z	računanjem	na	praktičnem	usposa-
bljanju,	niso	imeli	stika.	

Sklop	Kotne	 funkcije	 tako	zanje	predstavlja	 še	večjo	 težavo,	ker	poleg	
spretnosti	pri	računanju	zahteva	veliko	razumevanja	in	sprotnega	dela.	

Poleg	tega	dijaki	nimajo	delovnih	navad,	prav	tako	pa	zelo	neresno	je-
mljejo	redne	teste	in	tudi	ponavljanja;	v	povprečju	se	učijo	šele	za	po-
pravljanje,	kar	priznajo	tudi	sami.	Čeprav	je	nekaj	dijakov	razlago	novih	
pojmov	in	prikaz	le-teh	ter	utrjevanje	pojmov	z	vajami	pri	urah	lepo	spre-
mljajo	in	sodelovalo,	niso	bili	uspešni,	ker	snovi	in	vaj	niso	samostojno	utr-
jevali.	Oceni	prav	dobro	in	odlično	sta	v	tem	programu	zelo	redki.	

Snov	sem	dijakom	razlagala	in	z	njimi	naredila	vaje	ter	 jo	tako	v	celoti	
predelala.	Nato	se	je	s	porodniškega	dopusta	vrnila	profesorica,	ki	sem	
jo	nadomeščala.	Tako	je	ure	pisnih	preverjanj	znanja	z	njimi	izvedla	ona,	
prav	tako	so	pri	njej	pisali	pisno	ocenjevanje.	Sem	pa	pisno	preverjanje	
in	ocenjevanje	pripravila	sama,	tako	da	so	se	dijaki	pri	preverjanju	sre-
čevali	z	nalogami,	ki	so	jih	že	poznali	in	ne	s	kakšnimi	novimi.	Pisno	oce-
njevanje	sem	tudi	popravila.

Pisno	ocenjevanje	znanja	je	bilo	sestavljeno	nekoliko	drugače.	Vključe-
valo	je	več	teoretičnih	vprašanj	oziroma	nalog,	vezanih	na	teorijo.	S	tem	
so	bili	dijaki	predhodno	seznanjeni,	prav	tako	sem	jih	na	takšen	tip	nalog	
navajala	in	opozarjala	pri	urah.

Prednosti tako oblikovanega pisnega ocenjevanja znanja

Pisno	ocenjevanje	je	bilo	kot	sicer	naravnano	glede	na	tipe	nalog,	ki	jih	z	
dijaki	največ	in	najpogosteje	utrjujemo	pri	urah	med	in	po	spoznavanju	
nove	snovi	in	nato	pri	urah	pisnega	preverjanja	znanja.	Tudi	sicer	se	pri	
sklopu	Kotnih	funkcij	poudarjajo	določeni	pojmi	oziroma	lastnosti,	ki	 jih	
potrebujejo	za	uspešno	reševanje	računskih	nalog,	tokrat	pa	je	bilo	po-
znavanje	teh	pojmov	še	posebej	poudarjeno	tudi	v	samem	pisnem	oce-
njevanju.	Lastnosti	in	pomen	posameznih	pojmov	smo	pri	urah	nenehno	
utrjevali,	prav	tako	so	vedeli,	da	bo	to	znanje	zahtevano	tudi	v	pisnem	
ocenjevanju.	Poznavanje	osnovnih	pojmov,	določenih	zvez	in	lastnosti	je	
nujno	za	lažje	reševanje	računskih	nalog.	

Komentar

V	primerjavi	s	prejšnjimi	pisnimi	ocenjevanji	sem	tokrat	natančno	preve-
rila,	ali	je	dovolj	nalog	in	posledično	točk	za	minimalni	standard,	s	čimer	
pa	ni	bilo	težav.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja



138

Učna tema:  
Besedotvorje in publicistično besedilo 

Predmet: sloveščina

Letnik: tretji

Avtorica: Polonca Glojek

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji:

Dijak:
•	 prepozna	publicistična	besedila.	
•	 obnovi	to,	kar	je	slišal/videl/bral;
•	 oceni	to,	kar	je	slišal/videl/bral,	svojo	oceno	utemelji;
•	 ob	zgledih	tvori	besede	iz	dane	skladenjske	podstave;	
•	 danim	tvorjenkam	išče	ustrezno	skladenjsko	podstavo;
•	 z	 vajami	 dopolnjuje	 in	 utrjuje	 svoje	 praktično	 obvladovanje	

slovničnih	 kategorij	 in	 pravil	 –	 popravlja	 oblikotvorne	 napake	
ter	skuša	utemeljiti	svoje	popravke;

•	 z	vajami	dopolnjuje	in	utrjuje	svoje	praktično	obvladovanje	naj-
bolj	 temeljnih	pravopisnih	pravil	 (npr.	predpon	u-/v-	 ipd.),	po-
pravlja	 najpogostejše	 pravopisne	 napake	 ter	 skuša	 utemeljiti	
svoje	popravke.
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razumevanje besedila
Prepoznavanje	 okoliščin	 nastanka	 besedila,	
sporočevalevega	namena,	teme,	podtem/ključ-
nih	besed,	bistvenih	podatkov
Uporabo	podatkov	v	novih	okoliščinah
Ustreznost	napovedovanja	nadaljevanja/konca
Znajdenje	v	besedilu
Preoblikovanje	besedila
Presojanje	 resničnosti,	 zanimivosti,	 ustreznosti	 in	
razumljivosti	besedila	ter	utemeljevanja	presoje
Presojanje	nebesednih	prvin	besedila	in	uteme-
ljevanje	presoje
itn.

•	 povedati	svoje	izkušnje,	kje	se	srečujejo	s	podobnimi	besedili
•	 predstavijo	svoj	odnos	do	sprejemanja	publicističnih	besedil	in	ga	razložijo
•	 navedejo	značilnosti	pripovedovalnega	besedila
•	 med	branjem	podčrtajo	ključne	podatke
•	 po	branju	sklepajo,	kdo	je	tvorec	besedila	in	komu	je	namenjeno
•	 sklepajo	tudi	o	namenu	
•	 navedejo	opazne	nebesedne	prvine	
•	 naštejejo	ključne	besede	in	bistvene	podatke	ter	določijo	temo
•	 opazujejo	zapovrstje	ključnih	podatkov	v	besedilu	ter	povedo,	zakaj	jih	je	pisec	tako	razvr-

stil
•	 presojajo	ustreznost	in	primernost	uporabe	publicističnih	besed/besednih	zvez
•	 izrazijo	mnenje	o	vlogi	publicističnih	besedil	v	procesu	izobraževanja	ter	pojasnijo	svoje	

mnenje		

Razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne 
zmožnosti

Odnos	do	sporazumevalne	dejavnosti

Poimenovalna	zmožnost

Upovedovalna	zmožnost

Pravorečna	zmožnost

Pravopisna	zmožnost

Slogovna/pragmatična	zmožnost

Itn.

Besedotvorje
•	 ob	besedilih	opazujejo	tvorjenost	danih	besed	in	jih	prepoznavajo	ter	predstavljajo
•	 opisujejo	postopke	tvorjenja	in	posplošujejo	splošne	značilnosti
•	 nove	besede	uvrstijo	med	tvorjene	in	netvorjene
•	 naštejejo	nekaj	tvorjenk	in	njihovih	podstavnih	besed	ter	utemeljijo	svojo	izbiro
•	 povedi	dopolnjujejo	tako,	da	pretvarjajo	besedne	zveze	v	oklepaju	v	ustrezne	oblike	be-

sed,	nato	predstavijo	pragmatične	in	skladenjske	razloge
•	 v	povedih	vadijo	težja	mesta	v	tvorjenju	besed
•	 opazujejo	 zapis	 tvorjenih	besed	 ter	prepoznavajo	 in	predstavljajo	osnovna	pravopisna	

pravila	o	pisanju	skupaj/narazen/z	vezajem
•	 opazujejo	tvorjenost	 in	zapis	 tvorjenih	besed	v	(svojih/od	sošolcev)	besedilih,	vrednotijo	

njihovo	pravilnost,	pojasnjujejo	svoje	mnenje,	odpravljajo	napake	in	pojasnjujejo	svoje	po-
pravke

•	 razmišljajo	o	svojih	tovrstnih	pravopisnih	napakah	in	nepravilni	rabi	tvorjenih	besed,
•	 presojajo	rabo	in	zapis	tvorjenih	besed	v	publicističnih	besedilih

Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Metajezikovna zmožnost
Poznavanje,	razumevanje	in	uporaba	slovničnih	
kategorij	itn.

•	 presojajo	 uporabnost	 oz.	 aktualnost	 pridobljenega	 znanja	 v	 poklicnem/strokovnem	 in	
vsakdanjem	življenju	ter	utemeljijo	svoje	mnenje.

Minimalni standardi  
•	 Dijaki	po	sprejemanju	besedil	predstavijo	okoliščine	nastanka	besedil,	tvorčev	namen,	povzamejo	temo	in	navedejo	bistvene	podatke	ter	

vrednotijo	ustreznost	in	pravilnost	izbranih	jezikovnih	sredstev,
•	 prepoznajo	besedilno	vrsto	ter	predstavijo	značilnosti,
•	 prepoznajo	tvorjene	besede,	jih	ločijo	od	netvorjenih,	naštejejo	tvorjenke	in	njihove	podstavne	besede,	
•	 odpravijo	napake	pri	zapisu	in	rabi	tvorjenk.

Standardi znanja (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razumevanje besedila
Prepoznavanje	 okoliščin	 nastanka	 besedila,	
sporočevalčevega	 namena,	 teme,	 podtem/
ključnih	besed,	bistvenih	podatkov
Uporabo	podatkov	v	novih	okoliščinah
Ustreznost	napovedovanja	nadaljevanja/konca
Znajdenje	v	besedilu
Preoblikovanje	besedila
Presojanje	 resničnosti,	 zanimivosti,	 ustreznosti	 in	
razumljivosti	besedila	ter	utemeljevanja	presoje
Presojanje	nebesednih	prvin	besedila	in	uteme-
ljevanje	presoje
itn.

•	 povedati	svoje	izkušnje,	kje	se	srečujejo	s	podobnimi	besedili
•	 predstavijo	svoj	odnos	do	sprejemanja	publicističnih	besedil	in	ga	razložijo
•	 navedejo	značilnosti	publicističnega	besedila
•	 po	branju/poslušanju	navedejo	ključne	podatke
•	 po	branju	sklepajo,	kdo	je	tvorec	besedila	in	komu	je	namenjeno
•	 sklepajo	tudi	o	namenu	
•	 navedejo	opazne	nebesedne	prvine	
•	 določijo	temo
•	 opazujejo	zapovrstje	ključnih	podatkov	v	besedilu	ter	povedo,	zakaj	jih	je	pisec	tako	raz-

vrstil
•	 presojajo	ustreznost	in	primernost	uporabe	publicističnih	besed/besednih	zvez
•	 izrazijo	mnenje	o	vlogi	publicističnih	besedil	v	procesu	izobraževanja	ter	pojasnijo	svoje	

mnenje	
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

Razvitost gradnikov/sestavin sporazumevalne 
zmožnosti

Odnos	do	sporazumevalne	dejavnosti

Poimenovalna	zmožnost

Upovedovalna	zmožnost

Pravorečna	zmožnost

Pravopisna	zmožnost

Slogovna/pragmatična	zmožnost

Itn.

Besedotvorje
•	 ob	besedilih	opazujejo	tvorjenost	danih	besed	in	jih	prepoznavajo	ter	predstavljajo
•	 opisujejo	postopke	tvorjenja	in	posplošujejo	splošne	značilnosti
•	 nove	besede	uvrstijo	med	tvorjene	in	netvorjene
•	 naštejejo	nekaj	tvorjenk	in	njihovih	podstavnih	besed	ter	utemeljijo	svojo	izbiro
•	 povedi	dopolnjujejo	tako,	da	pretvarjajo	besedne	zveze	v	oklepaju	v	ustrezne	oblike	be-

sed,	nato	predstavijo	pragmatične	in	skladenjske	razloge
•	 v	povedih	vadijo	težja	mesta	v	tvorjenju	besed
•	 opazujejo	 zapis	 tvorjenih	besed	 ter	prepoznavajo	 in	predstavljajo	osnovna	pravopisna	

pravila	o	pisanju	skupaj/narazen/z	vezajem
•	 opazujejo	tvorjenost	 in	zapis	 tvorjenih	besed	v	(svojih/od	sošolcev)	besedilih,	vrednotijo	

njihovo	pravilnost,	pojasnjujejo	svoje	mnenje,	odpravljajo	napake	in	pojasnjujejo	svoje	po-
pravke

•	 razmišljajo	o	svojih	tovrstnih	pravopisnih	napakah	in	nepravilni	rabi	tvorjenih	besed,
•	 presojajo	rabo	in	zapis	tvorjenih	besed	v	publicističnih	besedilih

Metajezikovna zmožnost
Poznavanje,	razumevanje	in	uporaba	slovničnih	
kategorij	itn.

•	 presojajo	 uporabnost	 oz.	 aktualnost	 pridobljenega	 znanja	 v	 poklicnem/strokovnem	 in	
vsakdanjem	življenju	ter	utemeljijo	svoje	mnenje.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja



142

Preizkus znanja 

 Preberite	spodnje	besedilo	in	odgovorite	na	vprašanja.
______________________________________________________
Harley	Davidsoni	zahrumeli	v	puščavi

Motoristični	navdušenci	so	se	zbrali	v	Egiptu

Sinajski	polotok	je	ta	konec	tedna	gostil	veliki	motoristični	
zbor,	ki	so	se	ga	udeležili	ljubitelji	težkih	motorjev	iz	Evrope	
in	Bližnjega	vzhoda.

V egiptovskem letovišču Šarm El Šejk so se zbrali že v sredo zve-
čer, nato v četrtek najprej uživali na plaži, zvečer pa pripravi-
li divjo zabavo, ki je naznanila začetek popotovanja. Po poteh 
Mojzesa in kralja Ramzesa so se nato odpravili v petek po zelo 
zgodnjem zajtrku, se nato odpeljali do samostana svete Katarine, 
obiskali Dahab, kosili v družbi beduinov, ki so jih radovedno opa-
zovali. Nič manj 
pogledov jim niso 
namenili niti do-
mačini in turisti, ko 
so se v dolgi koloni 
zapeljali mimo turi-
stičnega središča 
Namma Bay.

T.  H.	
Vir:	MMC	RTV	SLO	
nedelja,	14.	marec	2010
______________________________________________________

	 1	 Določite:

sporočevalca

naslovnika

prenosnik

temo

primer za nebesedni jezik

2 Obkrožite DA, če je trditev pravilna, in NE, če je nepra-
vilna.

a Srečanje motoristov je bilo v Ameriki.  DA NE
b  Motoristi so srečali beduine.  DA NE
b  Besedilo je bilo napisano po dogodku. DA NE

/3

3 Podčrtajte pravilne trditve (pri vsaki alineji je po ena 
možnost).

 Izhodiščno besedilo je glede na vrsto
• praktičnosporazumevalno/publicistično/uradovalno/

strokovno,
• zasebno/javno,
• subjektivno/objektivno,
• enogovorno/dvogovorno,
• uradno/neuradno.

/5 (2)

4 Obkrožite tvorjenke v naslednjih parih besed!

 Motorist – motor, otok – polotok, prej – najprej

/1

5 Izpišite obrazila navedenih tvorjenk ter določite bese-
dotvorno vrsto.

tvorjenka obrazilo besedotvorna vrsta

četrtek	

pripraviti

samostan

/3
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6 Pojasnite pomen obrazila –ica v naslednjih tvorjenkah.

Učiteljica   ____________________________________

Deščica   ____________________________________

Učilnica	 	 	 ____________________________________

/6

7	 Povežite	pomene	besednih	zvez	in	izpeljank,	tako	da	
na	črtice	zapišete	ustrezno	števko!

1  ta, ki vozi motor   __ motoroznanstvo 

2  znanje o motorjih   __ motorističen 

3  tak, ki je gibalen kot motor  __ motorček 

4  majhen motor   __ motorist 

5  tak, ki se nanaša na motor  __ motoričen 

(5 = 3 T; 4 = 2 T; 3, 2 = 1 T; 1, 0 = 0 T)

8 Obkrožite pravilen zapis.

 vpihniti   upihniti    

 poudariti  povdariti   

 vzeti   uzeti    

 vsesti se   usesti se	 	 	

/2

9	 Naslednje	besedne	zveze	pretvorite	v	izpeljanke.	Pa-
zite	na	pravilno	začetnico.

prebivalka Evrope  ______________________________

 prebivalec Egipta   ______________________________

 pripadnica beduinov  ______________________________

 angleški jezik 	 	 ______________________________

/4

10	 Iz	spodnjih	besednih	zvez	naredite	tvorjenke.	Imenuj-
te	način	tvorjenja.

tvorjenka način	tvorjenja

vladati nad kom

ta, ki ljubi dom

ženski motorist

/6

Meje	za	posamezne	ocene

0–48 % oziroma od 0 do 18 točk NMS

49–62 % oziroma od 19 do 23 točk 2

63–77 % oziroma od 24 do 29 točk 3

78–89 % oziroma od 30 do 33 točk 4

90–100 % oziroma od 34 do 38 točk 5

Rezultati	preizkusa

Pisalo je 15 dijakov, od tega

NMS  5 dijakov

2 2 dijaka 

3 7 dijakov 

4 1 dijak 

5 0

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Komentar (refleksija) avtorice

Ocene	so	bile	pričakovane.	Test	so	pisali	dijaki	poklicnega	izobraževa-
nja,	ki	so	bili	prvo	polletje	na	praktičnem	izobraževanju	pri	delodajalcih	
in	so	se	težko	navadili	na	redno	delo	v	šoli.	Sicer	pa	je	v	teh	programih	
odlična	ocena	redkost.	

Preizkus	je	bil	oblikovan	tako	kot	navadno	–	razčlemba	neumetnostnega	
besedila,	zato	ni	bilo	nobenih	posebnosti.	Dijaki	so	takšnih	testov	navaje-
ni,	nanje	se	pripravljamo	že	od	prvega	letnika	dalje,	saj	je	na	podoben	
način	zastavljen	tudi	zaključni	izpit,	kasneje	poklicna	matura.	

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Menim,	da	je	tako	oblikovan	preizkus	primeren	za	dijake,	saj	lahko	dobro	po-
kažejo	svoje	znanje.	Dijakom,	ki	„imajo	občutek	za	jezik“	oziroma	imajo	do-
bro	podlago	iz	osnovne	šole,	takšni	preizkusi	ne	delajo	težav	in	so	ponavadi	
uspešni,	saj	dobro	rešijo	naloge,	točkovane	za	minimalni	standard.	Tisti	dijaki,	
ki	pa	želijo	doseči	višjo	oceno,	se	morajo	snov	dobro	naučiti.	Tudi	dijaki,	ki	jim	
sicer	jezik	„ne	leži“,	lahko	naloge	uspešno	rešujejo,	če	se	snov	naučijo.	

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

Pomanjkljivost	je	lahko	tudi	trditev	iz	prejšnje	točke,	da	lahko	dijaki	brez	
učenja	dosežejo	minimalni	standard.

Rezultati in komentar

Glede	sestavljanja	nalog	 tak	način	pri	 slovenščini	ni	novost,	 saj	dijake	
pripravljamo	na	zaključni	 izpit	oziroma	na	poklicno	maturo.	Res	pa	 je,	
da	sem	tokrat	natančno	preverila,	ali	je	dovolj	nalog	(točk)	za	minimalni	
standard	in	jih	sprva	nisem	imela,	na	kar	bom	pozorna	tudi	v	prihodnje.	

Odziv dijakov

Dijaki	 so	na	 tak	 tip	nalog	navajeni,	 zato	ni	bilo	posebnih	komentarjev.	
Edina	novost	so	bili	označeni	minimalni	standardi,	zaradi	česar	so	neka-
teri	izrekli	pozitivno	mnenje.
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Učna tema:  
Kroženje snovi v naravi

Predmet: trajnostni razvoj in racionalna raba energije

Letnik: prvi

Avtorica: Jadranka Uranjek

Šolski center Velenje

Rudarska šola

Načrt učne teme

Operativni cilji (iz	kataloga	znanj	za	trajnostni	razvoj	in	racionalna	raba	
energije	izobraževalnega	programa	srednjega	strokovnega	izobraževa-
nja	Geotehnik)
Dijak:
•	 Razume	delovanje	in	povezanost	pedosfere,	atmosfere,	hidros-

fere	in	biosfere
•	 Pozna	principe	kroženja	snovi	in	energije	v	okolju
•	 Razume	pomen	ogljikovega	dioksida	v	naravi
•	 Razloži	pojme	ozonska	luknja,	topla	grada,	kisel	dež	ter	njihove	

posledice	na	okolje
•	 Prepozna	učinke	kislega	dežja,	tople	grede	in	in	ozonske	luknje	

v	naravi
•	 Se	seznani	z	značilnostmi	litosfere
•	 Opiše	kroženje	vode	v	naravi
•	 Razloži	odgovornost	človeka	kot	preoblikovalca	sestave	ozračja
•	 Pozna	načine	varčevanja	z	vodo	in	zaščito	vodnih	virov
•	 Razume	kroženje	vode,	kisika,	dušika,	žvepla	in	ogljika	v	ekosis-

temu
•	 Preuči	antropogene	vplive	na	okolje
•	 Predvidi	povezave	med	okoljem	in	antropogenimi	procesi,	ki	se	

odvijajo	pri	premogovništvu,	rudarstvu	in	drugih	procesih	v	okolju
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  Kriteriji

Področja

Poznavanje Razumevanje Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Kroženje	snovi	v	naravi 1	 kroga	sedimentov	in	procesov,	
ki	 pripeljejo	 do	 nastanka	 ka-
mnin

•	 delitev	kamnin	glede	na	način	
nastanka

2.	 načinov	 nastanka	 ogljikovega	
dioksida

•	 kroženja	ogljika	v	obliki	ogljiko-
vega	dioksida

•	 ogljikovega	 dioksida	 kot	 toplo-
grednega	plina

•	 pojma	topla	greda
•	 učinka	tople	grede

3	 procesov	nastanka	kisika
•	 načinov	kroženja	kisika	v	naravi	
•	 definicije	ozona
•	 pomena	 ozona	 kot	 zaščitne	

plasti	

1	 procesov	nastanka	kamnin	in	kro-
ženja	kamnin	v	naravi

2	 procesov	 nastanka	 ogljikovega	
dioksida	v	naravi

•	 vplivov	ogljikoveg	dioksida	kot	to-
plogrednega	plina	na	segrevanje	
Zemlje

•	 posledic	pojava	tople	grede

3	 načinov	nastanka	kisika	v	naravi	
•	 pomena	kisika	za	živa	bitja
•	 pomena	ozona	v	atmosferi

4	 načina	kroženja	dušika	v	naravi	
•	 negativnih	vplivov	človeka	na	ko-

ličino	dušika	v	naravi

1	 vzrokov,	 ki	 pripeljejo	
do	nastanka	kamnin

2	 vplivov	človeka	na	krog	ogljika
•	 posledic	 povečane	 količine	 oglji-

kovega	dioksida	v	atmosferi
•	 posledic	 človekovega	 vpliva	 na	

povečano	količino	ogljikovega	di-
oksida	v	naravi

•	 povezavo	 med	 krogom	 kisika	 in	
ogljikovega	dioksida

3	 vplivov	izsekavanja	gozdov	in	one-
snaževanja	morja	na	krog	kisika

•	 posledice	 prevelike	 in	 premajhne	
količine	kisika	v	naravi

•	 posledice	zmanjševanja	debeline	
ozonske	plasti	na	človeka

•	 povezavo	 med	 debelino	 ozonske	
plasti	in	povečano	količino	ogljiko-
vega	dioksida	

Standardi znanja (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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  Kriteriji

Področja

Poznavanje Razumevanje Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

4	 kroženja	dušika	v	naravi	
•	 dušika	kot	plina,	ki	je	stalno	pri-

soten	v	naši	atmosferi
•	 načinov	 človekovega	 posega-

nja	v	dušikov	krog

5.	 kroženja	fosforja	v	naravi
•	 načinov	 pojavljanja	 fosforja	 v	

naravi
•	 vplivov	človeka	na	količino	fos-

forja	v	naravi

6.	 načinov	 pojavljanja	 žvepla	 v	
naravi

•	 nastanka	žveplovega	dioksida	
•	 vplivov	žveplovega	dioksida	na	

človeka	in	naravo
•	 pojma	kisel	dež

	
7	 kroženja	vode	v	naravi
•	 pomen	vode	za	živa	bitja
•	 sposobnosti	vode,	da	se	na	svo-

ji	poti	očisti	onesnažil
•	 načinov	uporabe	vode
•	 pojmov	odpadne	vode,	komu-

nalne	vode	in	tehnološke	vode
•	 osnovnih	 principov	 čiščenja	

odpadnih	voda

5	 načina	kroženja	fosoforja	v	naravi
•	 negativenih	vpliv	človeka	na	koli-

čino	fosforja	v	naravi

6	 načina	kroženja	žvepla	v	naravi	
•	 vzroke	 za	 nastanek	 žveplovega	

dioksida
•	 načine	nastanka	žveplovega	dio-

ksida	
•	 posledice	 odstranjevanja	 žveplo-

vega	 dioksida	 pri	 pretvorbi	 pre-
moga	v	električno	energijo

•	 načina	nastanka	kislega	dežja
•	 vplivov	kislega	dežja	na	naravo

7	 načina	kroženja	vode	v	naravi
•	 velikega	vodnega	kroga
•	 malega	vodnega	kroga
•	 porazdelitev	vode	na	Zemlji
•	 vzrokov	onesnaževanja	vode
•	 posledic	onesnaževaja	vode
•	 načinov	uporabe	vode
•	 delitve	odpadnih	voda	na	komu-

nalne	in	tehnološke
•	 principa	čiščenja	tehnoloških	od-

padnih	voda
•	 principa	čiščenja	komunalnih	od-

padnih	voda

4	 negativen	 vpliv	 človeka	 na	 krog	
dušika	 in	 načine	 za	 njegovo	 pre-
prečevanje

5	 negativen	vpliv	človeka	na	pove-
čevanje	koncentracije	 fosforja	na	
naravne	ekosisteme

6	 vplivov	 žveplovega	 dioksida	 na	
ekosisteme

•	 načina	 preprečevanja	 nastanka	
žveplovega	 dioksida	 pri	 pretvorbi	
premoga	v	električno	energijo
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Preizkus znanja 

Ime in priimek:________________________ Število točk: 32točk/________

   Ocena: ________________________

Obkroži	črko	pred	pravilnim	odgovorom!

1	 Sedimentne	kamnine	se	po	procesih	preperevanja	
spremenijo	v	(P)		 	 	 	 					   

a magmatske kamnine 
b metamorfne kamnine
c sedimentne kamnine
d v organske kamnine

 /1

2	 Kje	se	uporablja	tehnološka	voda?	(P)		 	
a v gospodinjstvih
b pri namakanju
c pri gašenju
d v industriji

 /1

3	 Kaj	lahko	nastane,	v	primeru,	da	se	kroženje	ogljika	
ne	prekine	(R)	

a rastlina
b ogljikov dioksid se vrne v ozračje
c premog
d ogljikov monoksid

 pravilen odgovor 1 točka

4	 Človek	vpliva	na	krog	fosforja	tako,	da	uporablja	(R)						
a električne stroje 
b umetna gnojila

c avtomobile
d fosilna goriva 

pravilen odgovor 1 točka

5	 Kisli	 dež	 lahko	 nastane	 kot	 posledica	 onesnaževa-
nja

a z žveplom 
b s fosforjem 
c z ogljikom 
d z dušikom

pravilen odgovor 1 točka

Obkroži	črke	pred	tremi	pravilnimi	odgovori
6	 Posledice	pojava	tople	grede	so	(R)		 	
a dvig temperature ozračja
b znižanje nivoja morske vode
c znižanje temperature ozračja
d lakota kot posledica suše
e zadosti hrane tudi v hladnejših predelih 
f zvišanje nivoja morske vode
g daljša poletja
h prijetnejše bivanje na Zemlji

pravilno izbran en odgovor 0 točk
 pravilno izbrana dva odgovora 1 točka

 pravilno izbrani trije odgovori 2 točki
 več kot trije obkroženi odgovori 0 točk

7	 Človek	posega	v	krog	dušika	na	naslednje	načine	(R)	
a z intenzivnim kmetijstvom 
b z uporabo pralnih praškov 
c z onesnaževanjem vode z nitrati 
d z uporabo električnih strojev
e s sekanjem gozdov

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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f z uporabo obnovljivih virov energije 
g z uporabo vodika 
h s sežiganjem fosilnih goriv 

 pravilno izbran en odgovor 0 točk
 pravilno izbrana dva odgovora 1 točka

 pravilno izbrani trije odgovori 2 točki
več kot trije obkroženi odgovori 0 točk

Zapiši številke pred izbranimi pari 

8	 Kako	krožijo	spodaj	napisane	snovi	v	naravi?	(R)	

1	 kroženje	fosforja	___2__	v	obliki	sulfata	
2	 krog	žvepla	___1__	v	sedimentih	peščenih	viharjev
3	 kroženje	vode	_____	uporaba	umetnih	gnojil
4	 kroženje	ogljika	___3__	vir	življenja
5	 kroženje	kisika	___4__	oksidacija	mineralov	
6	 kroženje	dušika	___5__	fotosinteza
	 ____	delovanje	motorjev	z	notranjim	zgorevanje
	 __6__	razelektritev	zaradi	strele

Vsak pravilen zapis številke na črto 0, 5 točke 

V kratkih stavkih odgovori na vprašanja

9	 Kaj	zajema	veliko	kroženje	vode?	(R)	

	 __________________________________________________________	

__________________________________________________________	

__________________________________________________________

10	 Zakaj	so	države	podpisale	Kjotski	sporazum?	(A)	

	 __________________________________________________________	

__________________________________________________________	

__________________________________________________________

11.		Kakšno	vlogo	ima	ozon	v	našem	ozračju?	(P)	

	 __________________________________________________________	

__________________________________________________________	

__________________________________________________________

	12	 Kateri	vir	vode	 je	med	najbolj	občutljivimi	 in	za-
kaj?	(A)	

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

	 Napiše, kateri naravni vir je to 1 točka
Razloži, zakaj je najbolj občutljiv 1 točka

13	 Kakšna	je	razlika	med	industrijskimi	in	komunalnimi	
čistilnimi	napravami?	(R)		

 Razloži, kje in zakaj se uporabljajo industrijske čistilne naprave 1 točka
Razloži, kje in zakaj se uporabljajo komunalne čistilne naprave 1 točka

Odgovori	na	naslednja	vprašanja!

14	 Žveplo	se	v	naravi	pojavlja	v	različnih	oblikah,	vanj	
pa	posega	tudi	človek.	Na	kakšen	način	kroži	žveplo	
v	 naravi?	 Zakaj	 je	 žveplo	 v	 naravi	 pomembno?	 Na	
kakšen	način	posega	človek	v	ta	krog	in	kako	poskr-
bi,	da	ne	bi	bil	vpliv	prevelik?	

	6	točk
opiše	kroženje	žvepla	v	naravi	1,5	točke

našteje	kateri	organizmi	potrebujejo	žveplo	za	hrano	1	točka
pojasni,	pri	katerih	procesih	se	sprošča	žveplo	v	obliki	žveplovega	dio-

ksida	ali	divodikovega	sulfida	1,5	točke
na primeru termoelektrarne pojasni način odstranjevanja žveplovega dioksi-

da iz ozračja 2 točki 
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15	 Kako	v	naravi	krožita	kisik	in	ogljik,	v	obliki	ogljiko-
vega	dioksida	in	kakšen	je	vpliv	človeka	na	oba	kro-
ga?	

	 	 Pri	odgovoru	si	pomagaj	s	podvprašanji:
•	 Kateri	so	načini	pojavljanja	in	nastanka	obeh	plinov?
•	 Kje	in	kako	se	kroga	prepletata?
•	 Kako	človek	negativno	vpliva	na	oba	kroga?

7 točk

Meje za posamezne ocene

0 – 49. 9% je nms
50 – 63 % je zadostno 2
64 – 76 % je dobro 3
77 – 88 % je prav dobro 4
89 – 100 % je odlično 5

Rezultati preizkusa

V	razredu	je	13	dijakov	in	vsi	so	pisali	test.	8	dijakov	ali	61,	5	%	je	pisalo	
nms	(nekateri	so	oddali	skoraj	prazen	test,	ker	se	niso	učili),	5	dijakov	ali	
38,	5	%	pa	je	pisalo	zadostno	2.	Kljub	temu,	da	smo	za	preverjanje	pisali	
enako	sestavljen	test	z	drugimi	vprašanji,	se	dijaki	za	prvi	test	ne	naučijo,	
ker	vedo,	da	ga	bodo	ponovno	pisali	in	ocena	ne	bo	šla	v	redovalnico.	

Komentar (refleksija) avtorice

Dijaki	 so	navajeni	na	 tako	oblikovane	 teste.	V	prvi	 konferenci	 so	pisali	
prvi	test	po	predhodnem	pisnem	preverjanju	znanja.	Tudi	za	preverjanje	
pripravim	enako	sestavljen	test.	Uspeh	pri	testu	je	ponavadi	zelo	slab,	saj	
se	dijaki	za	prvi	test	ne	naučijo.	Preverila	sem	pri	ostalih	učiteljih	in	dijaki	
1.	GT	imajo	pri	pisnih	ocenjevanjih	zelo	slabe	rezultate.	

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Prednost	teh	testov	je,	da	dijaki,	če	se	vsaj	malo	učijo,	lahko	dosežejo	po-
zitivno	oceno.	Do	sedaj	nisem	bila	pozorna	na	razmerje	med	nalogami	
z	minimalnimi	standardi	znanja	in	ostalimi,	ki	jih	ne	zajemajo.	Ugotovila	
sem,	da	ponavadi	sestavim	test	tako,	da	več	kot	50	%	nalog	vsebuje	mi-
nimalne	standarde	znanj.	

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

Mislim,	da	na	začetku	porabi	učitelj	več	časa	za	pripravo	takega	
testa,	ker	mora	biti	pozoren	na	nabor	nalog,	da	bo	razmerje	med	
nalogami	s	področja	minimalnih	standardov	znanj	ustrezno.	Dobro	
je	tudi	zato,	ker	sem	postala	pozorna	na	to,	v	katero	kategorijo	so-
dijo	naloge,	ki	sem	jih	vključila	v	test	ali	pa	na	sploh	ocenjevanje	
znanja.

Rezultati in komentar

Dijake	pripravljam	s	preizkusi	na	tak	način	ocenjevanja	znanja,	vendar	
se	za	prvi	 test	ponavadi	zmenijo	 in	pišejo	več	kot	 tretjino.	Že	do	sedaj	
sem	pri	pisnih	izdelkih	uporabljala	takšen	način	ocenjevanja,	ker	so	ta-
kšni	tipi	nalog	na	poklicni	maturi.

Odziv dijakov	

Dijaki	so	navajeni	na	tak	način	ocenjevanja	znanja.	Niso	bili	preseneče-
ni,	ker	je	bil	tak	slab	uspeh,	ker	so	mi	povedali,	da	se	niso	učili.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Učna tema:  
Zmanjševanje škodljivih snovi  
v izpušnih plinih 
Predmet: bencinski in dizelski motorji

Letnik: drugi

Avtor: Boris Klančnik

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji: (iz	kataloga	znanja	za	izobraževalni	program	Avtoservi-
ser)

Dijak je zmožen:
•	 izvajati	vzdrževanje	in	popravilo	delov,	sklopov	in	sistemom	na	

motorju,
•	 postavljati	standardne	diagnoze	o	sistemih	na	vozilu	in	izvajati	

meritve,
•	 nastaviti	parametre	motorja	po	 tehničnih	podatkih	proizvajal-

ca,
•	 pojasniti	proces	zgorevanja	v	motorjih	z	notranjim	zgorevanjem	

in	proces	nastajanja	izpušnih	plinov,
•	 analizirati	izpušne	pline	in	porabo	goriva	glede	na	norme	proi-

zvajalca	in	zakonske	predpise,
•	 odkrivati	napake	in	diagnosticirati	sisteme	za	vžig,	vbrizg	in	pol-

njenje	valjev.
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Kompetence IKK Cilji Oblike in metode 
ocenjevanja

Sistemi	za	
zmanjševa-
nje	škodlji-
vih	snovi	
v	izpušnih	
plinih

Teorija:
•	 proces	 zgorevanja	 in	

nastajanja	 izpušnih	 pli-
nov

•	 sistemi	za	zmanjševa-
nje	škodljivih	snovi	v	
izpušnih	plinih

•	 škodljive	snovi	v	izpu-
šnih	plinih

•	 katalitično	čiščenje	iz-
pušnih	plinov

•	 vrste	katalizatorjev
•	 trojni,	uravnavan	katali-

zator
•	 lambda	sonda
•	 delovanje	lambda	

sonde

Praksa:
•	 Kontrola	in	zamenjava	

izpušnega	sistema
•	 Kontrola	in	zamenjava	

katalizatorja
•	 Kontrola	in	zamenjava	

lambde	sonde

•	 Dijak	po-
zna	smisel	
zmanjševa-
nja	škodlji-
vih	snovi	
v	izpušnih	
plinih.

•	 Opiše	na-
men	in	
funkcijo	ka-
talizatorja.

•	 Opravi	za-
menjavo	
katalizator-
ja.

•	 Izvede	
meritev	in	
zamenja-
vo	lambda	
sonde.

•	 Uporaba	informacijske	
tehnologije

•	 Razvijanje	sposobnosti	
kompleksnega	mišljenja

•	 Razvijanje	sposobnosti	ra-
zumevanja	informacij

•	 Varovanje	zdravja	in	oko-
lja.

•	 Delo	v	skupini.
•	 Doseganje	konsenza	v	

skupini
•	 Priprava	delovnega	me-

sta	(samostojno	ali	v	sku-
pini)

•	 Izvedba	delovne	naloge	
(samostojno	ali	v	skupini)

•	 Pozna	proces	zgorevanja	
in	nastajanja	izpušnih	pli-
nov.

•	 Pozna	namen	zmanjševa-
nja	škodljivih	snovi	v	izpu-
šnih	plinih.

•	 Našteje	in	opiše	postopke	
za	zmanjševanje	škodljivih	
snovi	v	izpušnih	plinih.

•	 Definira	namen	in	razloži	
delovanje	katalizatorja.

•	 Našteje	vrste	katalizatorjev.
•	 Opiše	delovanje	uravna-

vanega	katalizatorja.
•	 Definira	namen	in	razloži	

delovanje	lambda	sonde.
•	 Opravi	meritev	lambda	

sonde.
•	 Za	menjavo	naroči	ustre-

zno	lambda	sondo.
•	 Opravi	menjavo	lambda	

sonde.
•	 Izvede	menjavo	kataliza-

torja.

Kontrolna	 naloga	 izbir-
nega	 tipa	 (pisna	 oce-
na)

Ustna	ocena

Ocena	praktične	izved-
be	določene	naloge:

test	izpušnih	plinov,	me-
ritev	 sonde	 z	 moto	 te-
sterjem.

Izsek učne priprave iz letnega načrta izvedbenega kurikula za modul bencinski in dizelski motorji: (minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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Poznavanje Razumevanje Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Dejstva,	 ime-
na,	 podatki,	
pojmi	

•	 Mešalno	razmerje	goriva	in	zraka
•	 Molekularna	sestava	izpušnih	plinov
•	 Možne	zdravstvene	posledice	zaradi	

vdihavanja	strupenih	snovi	v	izpušnih	
plinih

•	 Zgradba	lambda	sonde
•	 Vrste	katalizatorjev
•	 Zgradba	uravnavanega	katalizatorja
•	 Naloga	EGR	ventila	za	vračanje	dela	

izgorelih	plinov	v	zgorevalni	prostor

•	 Sestava	zmesi	goriva	in	zraka
•	 Razmernik	zraka	λ
•	 Razlika	med	strupenimi	in	škodljivimi	

plini
•	 Pomembni	temperaturi	lambda	son-

de	(sprožilna,	delovna)
•	 Pomembne	temperature	katalizator-

ja	(sprožilna,	delovna,	kritična)

•	 Teoretično	in	praktično	mešalno	
razmerje	goriva	in	zraka

•	 Oznake	strupenih	plinov
•	 Oznake	škodljivih	plinov
•	 Vpliv	voznika	na	nastajanje	stru-

penih	snovi	v	izpušnih	plinih
•	 Količina	CO2	v	izpušnih	plinih

Pojavi,	 do-
godki,	 zako-
nitosti,	 zveze,	
principi,	 teo-
rije

•	 Nastajanje	izpušnih	plinov	pri	zgore-
vanju

•	 Nevarnosti,	ki	smo	jim	izpostavljeni	za-
radi	strupenih	snovi	v	izpušnih	plinih

•	 Pogoji	za	nastajanje	CO
•	 Pogoji	za	nastajanje	CH
•	 Pogoji	za	nastajanje	NOX
•	 Pomen	zaprtega	krmilnega	krogoto-

ka	(lambda	sonda,	krmilna	naprava,	
vbrizgalni	ventili	za	gorivo)

•	 Smisel	zmanjševanja	strupenih	snovi	v	
izpušnih	plinih

•	 Proces	zgorevanja	v	bencinskem	
motorju

•	 Postopki	za	zmanjševanje	strupenih	
snovi	v	izpušnih	plinih

•	 Povratno	vodenje	izpušnih	plinov
•	 Smisel	vračanja	dela	izgorelih	plinov	

v	zgorevalni	prostor
•	 Delovanje	lambda	sonde
•	 Katalitična	pretvorba	plinov
•	 Delovanje	katalizatorja

•	 Mešalno	razmerje	goriva	in	zraka	
(kako	se	v	realnosti	spreminja)

•	 Poškodbe	katalizatorja	(vzroki	in	
posledice)

•	 Princip	meritve	λ	razmernika
•	 Vpliv	meritev	vrednosti	λ	sonde	

na	delovanje	motorja
•	 Posledice	nepravilnega	delova-

nja	lamda	sonde
•	 Posledice	nepravilnega	delova-

nja	katalizatorja
•	 Delovanje	motorja	ob	pokvarjeni	

lamda	sondi	("simptomi")
•	 Delovanje	motorja	ob	okvarjenem	

katalizatorju	("simptomi")

Kaj	bodo	učenci	znali,	zmogli,	obvladali	(prirejena	Bloomova	taksonomija)	(minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)
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Nabor nalog za sestavo preizkusa:

1	 Regulirano	razstrupljanje	izpušnih	plinov	se	je	začelo	
serijsko	proizvajati	leta	…	

• 1925 
• 1956 
• 1976 

 • 1990 

2	 Mešalno	razmerje	goriva	 in	zraka	 je	pri	bencinskih	
motorjih	natančno	določeno.	Teoretično	mešalno	raz-
merje	goriva	in	zraka	znaša	_____________________	.

3 Definiraj pojem REVNA ZMES goriva in zraka.
 	 _______________________________________________

4	 Napiši	formulo	za	RAZMERNIK	ZRAKA.

  λ= 

5	 Kaj	pomeni	izraz	MEJA	VŽIGA?
 	 _______________________________________________

6	 Kolikšen	je	delež	strupenih	snovi	v	izpušnih	plinih?
• 4 procente
• 1 procent
• 3 procente

 • 2 procenta

7	 Katera	plina	dobimo	pri	idealnem	zgorevanju	v	mo-
torju	(napiši	ime	ali	oznako	plina)?

  ____________________ in _____________________

8	 Kako	še	drugače	imenujemo	»toplogredni	plin«	(na-
piši	ime	ali	oznako)?

 	 _______________________________________________

9 Opiši, zakaj pri delovanju motorja nastajajo tudi strupe-
ni plini?

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

	 	 _______________________________________________

10 Naštej tri postopke za zmanjševanje strupenih snovi v iz-
pušnih plinih.

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________	

  _______________________________________________

11 Kot notranje vračanje izpušnih plinov označimo …

• daljše prekrivanje odprtosti sesalnega in izpušnega 
ventila 

• stranski obvod (»bypass«) v turbopolnilniku 
• hlajeno vračanje izpušnih plinov 

 • izvrtino v glavi valja

12 Povratno vodenje izpušnih plinov služi predvsem zmanj-
ševanju škodljivih …	

• ogljikovih dioksidov 
• ogljikovih monoksidov 
• ogljikovodikov 

 • dušikovih oksidov

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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13	 Kaj	označimo	kot	trde	(prašne)	delce?	
• Plinast ogljik v izpušnih plinih pri dizel motorju 
• Saje v izpušnih plinih pri dizel motorjU 
• Saje in vezane ogljikovodike 

 • Saje in vezane dušične okside

14	 Kdaj	 so	v	 izpušnih	plinih	prisotni	 še	posebno	visoki	
deleži	ogljikovodikov?

• Pri lambda = 1, zaradi relativno visokih temperatur pri 
zgorevanju

• Pri lambda < 0,8, zaradi pomanjkanja zraka in lambda 
> 1,2 zaradi nepopolnega zgorevanja

• Pri lambda > 1,2 zaradi pomanjkanja zraka in lambda < 
0,8 zaradi nepopolnega zgorevanja

 • Samo pri lambda < 0,9 zaradi presežka zraka

15	 Katera	 trditev	popolnoma	opisuje	preiskavo	emisije	
izpušnih	plinov?

 Kontroliramo … 
• kako regulacija sestave izpušnih plinov izravna določe-

no odstopanje (motnjo) 
• kako se izvaja regulacija pri prostem teku in polni obre-

menitvi 
• ali se pri hladnem motorja vzdržuje vrednost lambda 1

 • če se zazna motnja

16.	 Tako	bencinski	kot	tudi	dizelski	motor	naj	proizvajata	
kolikor	je	le	mogoče	malo	škodljivih	izpušnih	plinov.	
Kateri	 od	 obeh	 proizvaja	 na	 liter	 zgorelega	 goriva	
več	ogljikovega	dioksida?	

• dizelski motor 
• bencinski motor 
• oba približno enako 

• Pri optimalnem razstrupljanju izpušnih plinov se ogljikov dio-
ksid sploh ne proizvede.

17	 Obkroži	strupene	snovi	v	 izpušnih	plinih	(trije	možni	
odgovori).

• nezgoreli dušik
• nezgoreli ogljikovodiki
• ogljikov dioksid
• ogljikov monoksid
• dušikovi oksidi

 • dušikovi ogljiki

18	 Kateri	od	strupenih	plinov,	ki	nastanejo	pri	delovanju	
avtomobilskega	motorja,	je	najnevarnejši?

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

	 	 _______________________________________________

19 Dopolni tabelo (dopiši, kar manjka):

oznaka plina ime plina

ogljikov	dioksid

ogljikov	monoksid

CH

NOX

20 Odkod prihaja poimenovanje »katalizator«?	
• od nosilnega materiala 
• od katalitično aktivne plasti 
• od ohišja iz plemenitega jekla 

 • od vmesne plasti

21	 Pravilno	obrazložite	pojem	»tristezni«	katalizator!

• CH reducira, CO oksidira, NOx reducira. 
• CH oksidira, CO reducira, NOx reducira. 
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• CH reducira, CO reducira, NOx oksidira	
 • CH oksidira, CO oksidira, NOx reducira

22	 Pri	katalizatorju	dobimo	zelo	veliko	kontaktno	po-
vršino	v	glavnem	z	… 

• razbrazdano površino 
• mnogimi malimi kanali 
• oblogo 

 • večkratnim vodenjem izpušnih plinov skozi kanale

23	 Delovna	temperatura	katalizatorja	…	
• znaša med 450 in 850 0C 
• znaša med 100 in 300 0C 
• mora biti v vsakem primeru višja od 600 0C 

 • ne sme prekoračiti 450 0C

24	 Katere	sestavne	dele	izpušnih	plinov	zmanjša	katali-
zator	pri	dizelskem	motorju?	

• Reducira povečan delež dušikovih oksidov v izpušnih 
plinih dizelskega motorja 

• Oksidira povečan delež dušikovih oksidov v izpušnih pli-
nih dizelskega motorja 

• Reducira na trdih delcih prilepljene aromatične oglji-
kovodike 

 • Reducira ogljikovodike, nastanejo z bogato mešanico

25	 Kakšna	je	osnovna	naloga	katalizatorja?
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

	 	 _______________________________________________

26	 Kdaj	začne	delovati	katalizator?
• takoj ob zagonu vozila
• ko se katalizator ogreje na 2500 C
• ko se motor vozila ogreje na 2500 C

 • ko se katalizator ogreje na 6000 C

27	 Zakaj	se	lahko	katalizator	uniči?

• zaradi »divje« vožnje
• zaradi nezgorelih delcev v izpušnih plinih
• zaradi prevelike temperature izpušne cevi

 • zaradi slabega hlajenja vozila

28	 Kakšna	je	naloga	lambda	sonde?
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

	 	 _______________________________________________

29	 Lambda	sonda	meri	v	izpušnih	plinih	delež	…	
• dušikovih oksidov 
• ogljikovega monoksida 
• kisika 

 • vodika

30	 Katera	trditev	o	lambda	sondi	je	pravilna?	

• Samo ogrevane lambda sonde oddajajo merilne si-
gnale. 

• Lambda sonde merijo sočasno tudi temperaturo izpu-
šnih plinov. 

• Lambda sonde so zmeraj vgrajene med izpušni kolek-
tor (zbiralnik) in katalizator. 

• Ohišje lambda sonde mora imeti odprtino za dostop okolj-
skega zraka.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja



158

31	 Kdaj	je	vrednost	lambda	približno	1?	
• Če se za zgorevanje 14,8 litra goriva porabi približno 1 

liter zraka. 
• Če se za zgorevanje 1 litra goriva porabi približno 14,8 

litra zraka. 
• Če se za zgorevanje 14,8 kg goriva porabi približno 1 

kg zraka. 
• Če se za zgorevanje 1 kg goriva porabi približno 14,8 kg 

zraka.

32	 Napetost	na	lambda	sondi	niha	med	obratovanjem	
med	…	

• 0 in 5 V 
• 0,2 in 0,8 V 
• 0 in 2,5 V 

 • 2,5 in 5 V

33	 Lambda	sonda	pošilja	krmilniku	napetostni	signal,	ki	
se	giblje	okrog:

• 0,8V pri revni in 0,2 V pri bogati zmesi
• 0,8V pri bogati in 0,2 V pri revni zmesi

 • 0,5V pri revni in 0,2 V pri bogati zmesi

34	 Pri	kateri	temperaturi	začne	delovati	lambda	sonda?
• takoj ob zagonu vozila
• ko se lambda sonda ogreje na 300 0C
• ko se motor vozila ogreje na 300 0C

 • ko se lambda sonda ogreje na 6000C

35	 Za	 hitrejše	 doseganje	 odzivne	 temperature	 se	 pri	
lambdi	sondi	uporablja:

• sistem za predgrevanje lambda sonde
• sistem za elektronsko odzivnost lambda sonde
• sistem za dodajanje električnega toka lambda sonde
• sistem za porazdeljevanje električnega toka posameznim 

uporabnikom

36	 Kaj	se	zgodi,	če	odpove	lambda	sonda	in	ne	deluje	
več?

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

  _______________________________________________

Preizkus znanja

Navodila	za	delo:    	 	 	  
Dopiši manjkajoče pojme.
Čas reševanja je 35 min.
Kadar izbiraš ponujene odgovore in ni drugače zapisano, je pravilen ve-
dno samo en odgovor.
Točkovnik: 
(16 - 21): zd (2)
(22 - 26): db (3)
(27 - 30): pdb (4)
(31 - 34): odl (5)

1	 Mešalno	razmerje	goriva	in	zraka	je	pri	bencinskih	
motorjih	natančno	določeno.	Teoretično	mešalno	
razmerje	goriva	in	zraka	znaša	__________________.	

                         /1

	 2	 Definiraj	pojem	REVNA	ZMES	goriva	in	zraka

	 	 __________________________________________________
	 	 __________________________________________________

 /2

	 3	 Napiši	formulo	za	RAZMERNIK	ZRAKA.

	 λ=	

    /1
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4	 Kaj	pomeni	izraz	MEJA	VŽIGA?

	 _______________________________________________

	         /1

5	 Kolikšen	je	delež	strupenih	snovi	v	izpušnih	plinih?

• 4 procente
• 1 procent
• 3 procente
• 2 procenta

    /1

6 Obkroži strupene snovi v izpušnih plinih (3-je možni od-
govori). 

• nezgoreli dušik
• nezgoreli ogljikovodiki
• ogljikov dioksid
• ogljikov monoksid
• dušikovi oksidi
• dušikovi ogljiki

  /3

7	 Kateri	od	strupenih	plinov,	ki	nastanejo	pri	delovanju	
avtomobilskega	motorja,	je	najnevarnejši?

	 _______________________________________________

      /1

8	 Dopolni	tabelo	(dopiši,	kar	manjka):  

  
oznaka plina ime plina

ogljikov	dioksid

ogljikov	monoksid

CH

NOX

   /4

9	 Kako	še	drugače	imenujemo	»toplogredni	plin«	(na-
piši	ime	ali	oznako)?

	 _______________________________________________

                   /1

10	 Katera	plina	dobimo	pri	idealnem	zgorevanju	v	mo-
torju	(napiši	ime	ali	oznako	plina)?	 	 	
_______________	in	_______________

    /2

11	 Opiši,	zakaj	pri	delovanju	motorja	nastajajo	tudi	stru-
peni	plini

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

 /4

12	 Naštej	tri	postopke	za	zmanjševanje	strupenih	sno-
vi	v	izpušnih	plinih.

	 _______________________________________________
	 _______________________________________________
	 _______________________________________________

  _______________________________________________ 
     /3

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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13	 Kakšna	je	osnovna	naloga	katalizatorja?

	 _______________________________________________	
_______________________________________________	
_______________________________________________

   /1

14	 Kdaj	začne	delovati	katalizator?	 	 	
• takoj ob zagonu vozila

• ko se katalizator ogreje na 2500 C

• ko se motor vozila ogreje na 2500 C

• ko se katalizator ogreje na 6000 C

 /1

15	 Zakaj	se	lahko	katalizator	uniči?	 	 	
• zaradi »divje« vožnje

• zaradi nezgorelih delcev v izpušnih plinih

• zaradi prevelike temperature izpušne cevi

• zaradi slabega hlajenja vozila

 /1

16	 Kakšna	je	naloga	lambda	sonde?	

	 	 _______________________________________________	
	 _______________________________________________	
	 _______________________________________________ 

   /1

17	 Pri	 kateri	 temperaturi	 začne	 delovati	 lambda	 son-
da?	

• takoj ob zagonu vozila

• ko se lambda sonda ogreje na 300 0C

• ko se motor vozila ogreje na 300 0C

• ko se lambda sonda ogreje na 6000C

 /1

18	 Za	 hitrejše	 doseganje	 odzivne	 temperature,	 se	 pri	
lambdi	sondi	uporablja:

• sistem za predgrevanje lambda sonde

• sistem za elektronsko odzivnost lambda sonde

• sistem za dodajanje električnega toka lambda sonde

• sistem za porazdeljevanje električnega toka posame-
znim uporabnikom

	 	 	 /1

19	 Lambda	sonda	pošilja	krmilniku	napetostni	signal,	ki	
se	giblje	okrog:	 	 	 	 	

• 0,8V pri revni in 0,2 V pri bogati zmesi

• 0,8V pri bogati in 0,2 V pri revni zmesi

• 0,5V pri revni in 0,2 V pri bogati zmesi

  /1

20	 Kaj	se	zgodi,	če	odpove	lambda	sonda	in	ne	deluje	
več? /3
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Komentar (refleksija) avtorja

Rezultati preizkusa

Rezultati	preizkusa	so	bili	pričakovani.	Od	13-ih	dijakov,	je	samo	eden	pi-
sal	NMS	(pravi,	da	se	ni	učil).

Pozitivno	oceno	je	doseglo	kar	92,3%	dijakov.	Pričakovan	rezultat	pa	je	
tak	zaradi	tega,	ker	z	dijaki	običajno	preverjamo	znanje	z	zelo	podobni-
mi	vprašanji	(kot	so	kasneje	na	testu)	v	obliki	dialogov,	dvogovorov,	igre	
vlog	...	in	pri	tem	dobro	utrdimo	potrebno	znanje.

5	jih	je	doseglo	oceno	zd	(2),	5	oceno	db	(3),	2	dijaka	sta	dosegla	oceno	
pdb	(4),	odličnih	ocen	pa	ni	bilo.

Dijaki	so	povedali,	da	jim	snov	ni	preveč	blizu,	ker	je	vmes	kar	nekaj	ke-
mije,	ki	pa	jim	ni	najbolj	pri	srcu.	To	dokazuje	tudi	dejstvo,	da	so	se	bolje	
odrezali	pri	odgovorih,	ki	so	povezani	s	praktičnim	delom	in	te	vsebine	
bolje	razumejo.

Prednosti tako oblikovanega preizkusa

Pri	 tako	pripravljenih	preizkusih	 znanja	 je	pregled	nad	 (ne)znanjem	dosti	
boljši.	Dijaki	 lahko	 takoj	vidijo,	kje	so	pri	 izkazovanju	znanja	šibkejši.	Premi-
šljeno	sestavljene	naloge	zmanjšujejo	krivičnost	ocenjevanja	in	ga	naredijo	
bolj	objektivnega.	Dijaki	lažje	razvrstijo	cilje,	saj	dobijo	pregled	nad	hierarhi-
jo	zastavljenih	ciljev.	Dobijo	občutek,	kaj	je	res	pomembno	za	poznavanje	
njihovega	poklica	in	na	podlagi	tako	pripravljenih	testov	laže	debatiramo	
ob	njihovem	večnem	vprašanju:	»Kje	in	kdaj	mi	bo	pa	to	koristilo?«

Nenazadnje	je	tudi	ocenjevanje	tako	pripravljenih	testov	hitrejše	in	učin-
kovitejše.

Pomanjkljivosti tako oblikovanega preizkusa

Precej	časa	vzame	učitelju	priprava	nabora	nalog.	Poleg	tega	je	vpraša-
nje	enotnosti	minimalnih	standardov,	ki	 jih	postavljamo,	saj	se	 lahko	 le-ti	
med	posameznimi	šolami	v	Sloveniji,	z	istim	programom,	precej	razlikujejo.

Odziv dijakov

Dijaki	 so	 na	 tak	 način	 ocenjevanja	 znanja	 vajeni,	 saj	 že	 kar	 nekaj	 let	
uporabljam	 tak	 način	 pisnega	 ocenjevanja	 znanja.	 Do	 sedaj	 sem	 bil	

manj	pozoren	na	pravilno	strukturirane	teste	(polovica	nalog	iz	minimal-
nih	standardov	znanja),	se	pa	taka	premišljenost	izkaže	za	konstruktivno.

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja



162

Učna tema:  
Jermenska gonila, ležaji, razstavljive zveze 
	

Modul: strokovni modul 

Avtor: Andrej Vasle

Šolski center Velenje

Strojna šola

Načrt učne teme

Operativni cilji:

Dijak:

pojasni	princip	delovanja	preprostih	mehanizmov.
•	 uporabi	elemente	za	zvezo	(vijak,	vskočnik,	moznik),
•	 uporabi	osi	in	gredi	za	prenos	gibanja,
•	 uporabi	ležaje	(kotalne),
•	 uporabi	gonila	za	prenos	gibanja	(jermensko),
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde,
•	 prepozna,	 dimenzionira	 in	 izbere	 elemente	 za	 zvezo	 (vijak,	

vskočnik,	sornik,	moznik,)
•	 prepozna,	izbere	ležaje	(kotalni	ležaji),
•	 prepozna	izbere	elemente	gonil	(jermensko).
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  Kriteriji

Področja

Poznavanje Razumevanje Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Zakonitosti

zakonitosti	 enakomernega	 kroženja,	 raz-
lika	vzporednih	in	mimobežnih	gredi,	raz-
merje	vstopne	in	izstopne	moči,	zveza	so-
jemanja,	pomembnost	trenja

zakonitosti	enakomernega	krože-
nja,	 razlika	 vzporednih	 in	 mimo-
bežnih	gredi,	razmerje	vstopne	in	
izstopne	moči,	zveza	sojemanja,	
pomembnost	trenja

zakonitosti	 enakomernega	 kroženja,	 razlika	
vzporednih	 in	 mimobežnih	 gredi,	 razmerje	
vstopne	in	izstopne	moči,

Nova	terminologija

os,	 gred,	 gonilna	 jermenica,	 gnana	 jer-
menica,	brezkončni	jermen,	povratni	pas,	
gnani	 pas,	 ploščati	 jermen,	 klinasti	 jer-
men,	 zobati	 jermen,	 prestavno	 razmerje,	
redukcija,	multiplikacija,	moč	ki	se	prena-
ša	preko	gonila,	vrtilni	moment,

Izkoristek	gonila,drsni	in	kotalni	ležaji,	radi-
alni	 in	 aksialni	 ležaji,	 kotalna	 telesa	 (kro-
glica,	valjček,	iglica	sodček,	stožec),	ma-
zalna	mast,	mazalno	olje,	standardizacija	
ležajev,	polkrožni	moznik(	oblika	A),	ravni	
moznik	(oblika	B),	segmentni	moznik,	utor-
ne	gredi,	utorna	pesta

standardizacija	moznikov

os,	 gred,	 gonilna	 jermenica,	
gnana	 jermenica,	 brezkončni	
jermen,	povratni	pas,	gnani	pas,	
ploščati	 jermen,	 klinasti	 jermen,	
zobati	jermen,	prestavno	razmer-
je,	redukcija,	multiplikacija,	moč,	
ki	se	prenaša	preko	gonila,	vrtilni	
moment,

izkoristek	 gonila,	 drsni	 in	 kotalni	
ležaji,	 radialni	 in	 aksialni	 ležaji,	
kotalna	telesa	(kroglica,	valjček,	
iglica	 sodček,	 stožec),	 mazalna	
mast,	 mazalno	 olje,	 standardi-
zacija	 ležajev,	 polkrožni	 moznik(	
oblika	A),	ravni	moznik	(oblika	B),	
segmentni	 moznik,	 utorne	 gre-
di,	 utorna	 pesta	 standardizacija	
moznikov,

os,	gred,	gonilna	jermenica,	gnana	jermeni-
ca,	brezkončni	jermen,

povratni	pas,	gnani	pas,

ploščati	 jermen,	 klinasti	 jermen,	 zobati	 jer-
men,

prestavno	razmerje,	redukcija,	

multiplikacija,	moč,	ki	se	prenaša	preko	go-
nila,

vrtilni	moment,

izkoristek	 gonila,	 drsni	 in	 kotalni	 ležaji,	 radi-
alni	 in	 aksialni	 ležaji,	 kotalna	 telesa	 (krogli-
ca,	valjček,	iglica	sodček,	stožec),	mazalna	
mast,	mazalno	olje,	standardizacija	ležajev,	
polkrožni	 moznik(	 oblika	 A),	 ravni	 moznik	
(oblika	B),	 segmentni	moznik,	utorne	gredi,	
utorna	pesta

standardizacija	moznikov,

Standardi znanja	(minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)	

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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  Kriteriji

Področja

Poznavanje Razumevanje Uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Oznake medosna	razdalja	a	
premer	gonilne	jermenice	d1
premer	gnane	jermenice	d2	
napenjalna	sila	Fa
centrifugalna	sila	Fc
sila	v	jermenu	F1,	F2,	F0
objemni	kot	na	gonilni	jermenici	λ1
objemni	kot	na	gnani	jermenici	λ2
kot	 med	 dotikalno	 točko	 jermena	 in	 jer-
menico	λ
širina	jermena	b
debelina	jermena	s
dolžina	jermena	l
dolžina	moznika	l
Širina	moznika	b
Višina	moznika	h

medosna	razdalja	a	
premer	gonilne	jermenice	d1
premer	gnane	jermenice	d2	
napenjalna	sila	Fa
centrifugalna	sila	Fc
sila	v	jermenu	F1,	F2,	F0
objemni	kot	na	gonilni	jermenici	λ1
objemni	kot	na	gnani	jermenici	λ2
kot	med	dotikalno	 točko	 jermena	 in	 jerme-
nico	λ
širina	jermena	b
debelina	jermena	s
dolžina	jermena	l
dolžina	moznika	l
širina	moznika	b
višina	moznika	h

Merske	enote

hitrost	v	[m/s],	
vrtilna	frekvenca	n	[s-1],	
kotna	hitrost	λ	[s-1],
prestavno	razmerje	i	[/]
izkoristek	λ	[/]
moč	P	[W]
vrtilni	moment	T	[Nm]
dolžina	l	[mm]
širina	b	[mm]
višina	h	[mm]

hitrost	v	[m/s],	
vrtilna	frekvenca	n	[s-1],	
kotna	hitrost	λ	[s-1],
prestavno	razmerje	i	[/]
izkoristek	λ	[/]
moč	P	[W]
vrtilni	moment	T	[Nm]
dolžina	l	[mm]
širina	b	[mm]
višina	h	[mm]

Stroji	in	naprave

pogonski	elektromotor,	gonilna	jermenica,	
gnana	jermenica,	napenjalna	jermenica,	
delovni	 stroj,	 reduktor,	 multiplikator,drsni	
ležaj,	kotalni	ležaj,	moznik

pogonski	 elektromotor,	 gonilna	
jermenica,	 gnana	 jermenica,	
napenjalna	 jermenica,	 delovni	
stroj,	 reduktor,	multiplikator,	drsni	
ležaj,	kotalni	ležaj,	moznik

pogonski	 elektromotor,	 gonilna	 jermenica,	
gnana	 jermenica,	 napenjalna	 jermenica,	
delovni	 stroj,	 reduktor,	multiplikator,	drsni	 le-
žaj,	kotalni	ležaj,	moznik
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Preizkus znanja:

1		 S	puščicami	poveži	veličine	in	enote:
vrtilna frekvenca [ m/s ]
kotna hitrost [s-1 ]
moč  [W]
prestavno razmerje [Nm ]
vrtilni moment [s-1 ]

 hitrost  [ ]

2	 Obkroži	pravilno	trditev 	 	 	

 Reduktor je gonilo, ki poveča vrtilno frekvenco in zmanjšuje vrtil-
ni moment.   DA NE

Izkoristek gonila je razmerje med močjo na izstopni in močjo na 
vstopni strani gonila. DA NE

Prestavno razmerje i je razmerje kotnih hitrosti ali vrtilnih frekvenc 
gnanega in gonilnega dela gonila. DA NE

Jermenska gonila so v primerjavi z ostalimi gonili hrupnejša.

 DA NE
 Vsaka pravilna izbira 1 točka

 Skupaj: 4 točke

3	 S	puščicami	poveži	spodaj	imenovane	jermene	s	sli-
kami

	 	 ozobljeni klinasti jermen

  široki klinasti jermen

  heksagonalni jermen

  krogli klinasti jermen

  ozobljeni klinasti jermen
Vsaka pravilna povezava1 točka 

 Skupaj: 5 točk

4	 Katera	trditev	NE	drži	za	lastnosti	ploščatih	jermenov
a velika natezna trdnost 
b slaba gibkost
c majhen trajni raztezek 

Pravilno izbran odgovor 1 točka

5	 V	okvirček	za	spodnje	narisane	kotalne	ležaje	napiši	
vrsto	kotalke!

Pravilna izbira 1 točka
skkupaj: 5 točk

6	 V	okvirčke	dopolni	z	zgradbo	ležaja	

Pravilna dopolnitev 1 točka
       Skupaj: 4 točke

Kletka

Obroča

Tečaj

Kotalka

Učna tema – od načrtovanja do ocenjevanja
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7		 Obkroži	pravilno	trditev	za	križno	gonilo	

d  s pomočjo križnega gonila dobimo istosmerni vrtilni 
moment 

e se uporablja za povečanje moči 
f) s pomočjo križnega gonila prenašamo vrtenja v na-

sprotni smeri
g  se uporablja za povečanje vrtilnega momenta

Pravilno izbran odgovor 1 točka 

8		 Napiši	uporabo	klinastega	jermena?	Razloži,	katere	
prednosti	ima	klinasti	jermen	pred		ploščatim	jerme-
nom!		 	
______________________________________________	
______________________________________________	
______________________________________________	
______________________________________________
______________________________________________	
______________________________________________	
______________________________________________

 Pravilna uporaba jermena 1 točka 
      Pravilne prednosti 1 točka

      Skupaj: 2 točki

9		 Elektromotor	 poganja	 preko	 klinastega	 jermenske-
ga	 gonila	 ventilator	 moči	 P=1,5kW,	 pri	 vrtilni	 fre-
kvenci	 n1=1000min-1.	 Premer	 gonilne	 jermenice	 je	
d1=80mm,	gnane	jermenice	d2=250mm	in	medosje	
a=300mm.	 Določi	 moč	 enega	 profila	 A-axh=13x8!	
Koliko	znaša	potrebno	število	jermenov?	

Nastavitev problema 1 točka
      Pravilna enačba 1 točka
      Pravilni izračun 2 točki
      Pravilni odgovor 1 točka
     Skupaj 5 točk

10	 Odgovori	na	naslednja	vprašanja:
	 Pri	praktičnem	delu	si	popravljal	stebelni	vrtalni	stroj.	
a Katero orodje si potreboval za popravilo?

	 	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________

b Opiši postopek demontaže jermenice:

	 	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________

c Kateri moznik si prepoznal pri jermenici? Opiši moznik in 
ga skiciraj! 

	 	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________

d Kje in kako si izbral ustrezen ležaj.

	 	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________	

	 _______________________________________________



II. DEL: 
UČNA SITUACIJA– 
OD NAČRTOVANJA DO OCENJEVANJA
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1 Načrtovanje učne situacije, oblikovanje preizkusa, določanje minimalnih stan-
dardov in ocenjevanje na področju splošnoteoretičnega, strokovnoteoretičnega in 
praktičnega znanja, spretnosti in veščin
1.1 Načrtovanje učne situacije
“Ko	pa	pristopamo	pragmatično	(z	namenom	usposobiti	dijake	za	opra-
vljanje	 določenih	 dejavnosti,	 storitev	 ipd.	 –	 ko	 povezujemo	 mentalne	
in	psihofizične	spretnosti	in	različna	znanja	z	namenom	usposobitve	za	
delovanje),	potem	se	lahko	namesto	izraza	učna	enota	uporablja	izraz	
učna	situacija.«	(Smernice	za	oblikovanje	…)	47

»Pri	načrtovanju	učnih	situacij,	v	skladu	s	priporočili,	izhajamo	iz	realnih	
delovnih	nalog,	problemov:	vprašamo	se,	kaj	mora	dijak	znati	narediti,	
izpeljati.	Odgovor	na	to	vprašanje	je	cilj,	ki	ga	želimo	doseči.	Potem	se	
vprašamo,	kako	bomo	ta	cilj	dosegli:	kakšna	znanja	dijak	potrebuje	in	
kako	bomo	ta	znanja	operacionalizirali.«	(Smernice	za	načrtovanje	…)

Učna	situacija	izhaja	torej	iz	realnih	delovnih	nalog,	problemov,	opravlja-
nje	katerih	je	cilj	izobraževanja.	Realna	delovna	naloga,	v	skladu	s	temi	
priporočili,	naj	bi	bila	središče,	okrog	katerega	se	združujejo	in	kombini-
rajo	različna	znanja,	spretnosti	in	veščine	posameznih	programskih	enot.	
Torej,	različne	programske	enote	prispevajo	tista	znanja,	spretnosti	in	ve-
ščine	s	svojega	področja,	potrebna	za	opravljanje	realne	delovne	na-
loge.	To	pomeni,	da	je	izhodišče	za	oblikovanje	učnih	situacij	v	prvi	fazi	
realna	delovna	naloga,	za	katero	iz	poklicnega	standarda	razberemo	
kompetence,	ki	 so	nujne	za	opravljanje	 te	delovne	naloge	 in	v	nasle-
dnji	fazi	iz	katalogov	znanj	posameznih	programskih	enot	in	integriranih	
ključnih	kvalifikacij	izberemo	cilje,	ki	jih	bomo	ob	tej	nalogi	uresničevali.	
Seveda,	samo	v	primerih,	kjer	je	to	smotrno	in	jih	je	mogoče	integrirati.	
Načrtovanje	učne	situacije	lahko	opravimo	po	naslednjih	korakih	(faze):
•	 izbira	delovne	naloge,	ki	v	izvedbi	združuje	različne	kompeten-

ce	–	osnova	za	to	so	poklicni	standardi
•	 analiza	izbrane	delovne	naloge	(katere	kompetence	so	nujne	

za	opravljanje	izbrane	delovne	naloge)

•	 analiza	posameznih	kompetenc	(katera	teoretična,	strokovna,	
postopkovna,	praktična	znanja,	spretnosti	 in	veščine	so	nujna	
za	pridobivanje	posameznih	kompetenc)

•	 izbira	kompetenc	in	načrtovanje	ciljev	usposabljanja	glede	na	
izbrane	kompetence	iz	ustreznih	katalogov	znanj	(kaj	naj	bi	dijaki	
znali,	zmogli,	obvladali	po	zaključeni	obravnavi	učne	situacije)

•	 izbira	integriranih	ključnih	kvalifikacij,	ki	jih	je	smotrno	integrirati	v	
izbrano	delovno	nalogo	in	načrtovanje	ciljev,	ki	naj	bi	jih	dijaki	
na	področju	 integriranih	ključnih	kvalifikacij	dosegli	po	zaklju-
čeni	obravnavi	učne	situacije.

Ti	koraki	omogočajo	odgovor	na	vprašanje,	kaj	naj	bi	dijaki	znali,	zmogli,	
obvladali	po	zaključeni	obravnavi	te	učne	situacije,	seveda	pa	se	s	tem	
načrtovanje	pouka	ne	konča,	ampak	šele	začne.

1.2  Izbira delovne naloge, ki v izvedbi združuje različ-
ne kompetence 
Pri	izbiri	delovne	naloge	lahko	zasledujemo	nekaj	kriterijev:
•	 reprezentativnost	naloge	–	naloga	naj	bi	bila	značilna	za	poklic	

ne	glede	na	to,	kje	in	v	katerem	podjetju	naj	bi	se	dijak	po	za-
ključenem	šolanju	zaposlil

•	 ustreznost	poklicnemu	standardu	–	naloga	naj	bi	bila	repre-
zentativna	tudi	z	vidika	kompetenc,	ki	jih	potrebuje	za	izved-
bo	v	primerjavi	s	kompetencami,	ki	jih	zahteva	poklicni	stan-
dard

•	 ustreznost	ciljem	v	katalogih	znanj	različnih	programskih	enot
•	 ustreznost	 predznanju	 in	 starosti	 dijakov	 –	 naloga	 naj	 bi	 bila	

ustrezna	glede	zahtevnosti	in	kompleksnosti	tudi	predznanju	di-
jakov	(naj	bi	nadgrajevala	že	usvojene	kompetence	oz.	znanja,	
spretnosti	in	veščine)	

47	 Smernice za načrtovanje izvedbenega kurikula, CPI, 2005
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48	 Osnova za to je, »da v sklopu merjenja kompetec izhajamo iz predpostavke, da v realni situaciji nikoli ne »deluje« kompetenca osamljeno. Človek nikoli ne uporablja nobene od kompetenc izolirano, temveč 
povezuje več ali celo vse hkrati. Toda zaradi didaktičnega procesa je treba profilirati vsako kompetenco zase. To je pogoj za razvijanje kompetenc in za preverjanje, kako so dosežene. Iz didaktičnih razlogov 
je torej potrebna »atomizacija« kompetenc. Zato je pomembno iz didaktičnih razlogov profiliranje in razgrajevanje kompetenc v njihove elementarne oblike, toda pri razvijanju in tudi pri preverjanju, koliko jih 
dijaki dosegajo, je treba zagotoviti njihovo povezovanje in součinkovanje, vendar pa je pri preverjanju in ocenjevanju treba doseči (z oblikami in načini preverjanja, predvsem pa s tipi nalog), da je mogoče za 
posamezno kompetenco izolirano ugotoviti, kako jo dijaki dosegajo.«( Dr. Zdenko Medveš: Izobrazbeni standardi in ugotavljanje učnih dosežkov, delovno gradivo CPI-a)

•	 didaktična	 ustreznost	 -	 ustreznost	 pogojem	 za	 rabo	 različnih	
metod	in	oblik	dela	in	drugih	pogojev,	ki	jih	zahtevajo	predpo-
stavljeni	načini	dela	pri	sami	izvedbi	izobraževanja

Verjetno	smo	kakšen	kriterij	za	izbiro	delovne	naloge	tudi	pozabili,	ven-
dar	naštevanje	kriterijev	ni	namenjeno	iskanju	vseh	možnih	kriterijev	za	
izbiro	delovne	naloge,	temveč	predvsem	opozorilu,	da	je	v	fazi	izbire	de-
lovne	naloge	treba	»misliti«	na	eni	strani	»svet	dela«,	na	drugi	strani	pa	
»svet	šole«	in	na	tretji	strani	»svet	dijaka«	in	že	pri	izbiri	naloge	poskušati	
čim	bolj	uskladiti	te	»svetove«.
Analiza	delovne	naloge	naj	bi	pokazala,	katere	kompetence	so	nujne	
za	opravljanje	izbrane	delovne	naloge.	Na	to	vprašanje	nam	odgovori	
poklicni	standard	in	v	poklicnem	standardu	npr.	za	elektronika	zasledi-
mo	opredeljene	kompetence,	ki	so	naslednje:
•	 načrtuje	in	organizira	lastno	delo	
•	 zagotavlja	 kakovost	 in	 uspešnost	 lastnega	 dela	 v	 delovnem	

okolju	v	skladu	s	standardi	
•	 racionalno	rabi	energijo,	material	in	čas	
•	 varuje	zdravje	in	okolje	

•	 razvija	podjetne	lastnosti,	spretnosti	in	vedenje	
•	 sporazumeva	se	z	nadrejenimi,	s	sodelavci	in	strankami	
•	 uporablja	računalniško	opremo	in	programska	orodja	
•	 izdeluje	manj	zahtevne	elektronske	podsklope	
•	 izvaja	instalacijska	dela	na	avtomatiziranih	postrojih	in	sistemih	
•	 upravlja	avtomatizirane	postroje	
•	 izvaja	meritve	
•	 montira	komunikacijske	inštalacije

1.3  Analiza izbrane delovne naloge 
Za	konkretizacijo,	katera	znanja,	spretnosti	 in	veščine	bomo	razvijali	pri	
določeni	nalogi,	je	potrebno	najprej	opraviti	prvi	korak,	torej	izbrati	ustre-
zno	nalogo.	Če	za	razlago	načrtovanja	izberemo	npr.	nalogo	»Izdelava	
usmernika	za	mobitel«	(ki	je	operacionalizacija	predvsem	kompetence	
»izdeluje	 manj	 zahtevne	 elektronske	 podsklope«	 vključuje	 pa	 tudi	 vse	
druge	 naštete	 kot	 npr.	 »izvaja	 meritve«,	 »načrtuje	 in	 organizira	 lastno	
delo«,	varuje	zdravje	in	okolje«,	itn.48)	analizo	te	naloge	lahko	opravimo	
na	naslednji	način	(pomagamo	si	lahko	z	naslednjo	tabelo):

učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti  
in veščine, ki so podlaga tem postopkom

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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V	prvi	stolpec	zapišemo	postopke	dela,	ki	so	nujni	za	opravljanje	te	na-
loge	(izdelavo	usmernika	za	mobitel),	v	drugem	stolpcu	bolj	natančno	
opišemo	izvajanje	posameznih	postopkov	dela,	v	tretjem	stolpcu	pa	za-
pišemo	splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	podlaga	
tem	postopkom	(oziroma	so	nujna	za	tako	 izvedbo	določene	delovne	
naloge).

Način	načrtovanja	je	verjetno	najlažje	razložiti	na	primeru	in	če	pogle-
damo	npr.	program	Elektronik	in	glede	na	te	kriterije	pogledamo	v	po-
klicnem	standardu	npr.	iz	sklopa	operativna	dela,	nalogo	»izdeluje	manj	
zahtevne	elektronske	sklope«	in	to	nalogo	konkretiziramo	kot	nalogo	»Iz-
delava	usmernika	za	mobitel«	nam	je	ta	naloga	osnova	za	oblikovanje	
učne	situacije	tako,	da	najprej	opravimo	analizo	delovne	naloge	s	po-
močjo	omenjene	tabele.	Analiza	te	naloge	pokaže	naslednje49:

49	 Primer je samo ilustracija načina načrtovanja in je verjetno strokovno oporečen. Za strokovno neoporečen primer bi potrebovali strokovnjaka s tega področja. 

	učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti  
in veščine, ki so podlaga tem postopkom

določitev	parametrov	 določitev	parametrov	glede	na	porabnika	za	:
napetost
tok
moč

osnovne	električne	veličine,	enote,	 tehnično	do-
kumentacijo,	osnovni	zakoni
strokovni	jezik,	terminologija

izdelava	dokumentacije načrt	–	internet
izris	načrta	in	tiskanega	vezja
	(Word,	multisim,	eagle)
kosovnica
simulacijski	preizkus

simboli,	pravila	risanja,	raba	računalniških	progra-
mov	za	risanje
razumevanje	–	besedilna	vrsta

nabava	komponent internet Trženjske	zadeve	(ponudba,	povpraševanje)

izdelava	vezja foto	postopek
jedkanje
vrtanje

izdelava	filma	(folijo,	kopiranje,	tiskanje)
foto-postopka,	protokol,	jedkanje
komora,	posode,	zaščita,	
vrtalni	stroj,	
optika,	kvantna	mehanika,	
kisline,	baze,	kovine

montaža vstavitev	elementov
Spajkanje

spajkanje
arhitektura
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	učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

splošna in strokovna znanja, spretnosti  
in veščine, ki so podlaga tem postopkom

preizkus priklop	mrežne	napetosti
merjenje,	izhodne	napetosti

preizkus	z	bremenom

merjenje	el.	količin
absolutna,	relativna	napaka

vrednotenje	rezultatov

končna	dokumentacija tehnična	dokumentacija
navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje

V	 tej	 razpredelnici	 smo	opredelili	 temeljne	postopke	dela	 in	 jih	opisali	
bolj	podrobno	ter	nakazali,	katera	splošna	in	strokovna	znanja	zahteva	
ta	naloga.	

Pri	tem	ne	smemo	pozabiti,	da	našteti	postopki	dela	zahtevajo	uporabo	
določenih	pripomočkov,	orodij,	naprav	in	prav	tako	določene	dokumen-

tacije,	ki	prav	tako	sodi	v	naštete	kompetence.	V	primeru	izbrane	nalo-
ge	so	to	naslednji	pripomočki:	merilni	inštrumenti,	spajkalnik	itn.	Če	vse	
skupaj	konkretiziramo	tako,	da	iz	katalogov	znanj	različnih	programskih	
enot	zapišemo	cilje,	ki	jih	bomo	udejanjali	ob	tej	delovni	nalogi,	si	lahko	
pomagamo	z	naslednjo	razpredelnico:

Področje Znanja, spretnosti in veščine

postopki	dela	 •	 določitev	parametrov	za	usmernik	(napetost,	tok,	moč)
•	 izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	tiskanega	vezja)
•	 nabava	komponent	(internet)
•	 izdelava	vezja	(fotopostopek,	jedkanje,	vrtanje)
•	 montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)
•	 preizkus	(priklop	mrežne	napetosti,	merjenje	izhodne	napetosti,	preizkus	z	bremenom)
•	 dokumentacija	za	uporabo	in	vzdrževanje	(tehnična	dokumentacija,	navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje)

uporaba	 pri-
pomočkov	 in	
dokumenta-
cije:

računalniški	programi	za	risanje	in	pisanje	(word,	multisim,	eagle),	merilni	inštrumenti	(ampermeter,	voltmeter),	spajkalnik.
načrti,	navodila	za	delo

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Znanja, spretnosti in veščine

pripadajoča	
strokovno	 te-
oretična	 zna-
nja

izdelava	osnovnih	vezij:
•	 zna	odčitati	karakteristične	vrednosti	veličin,	podane	tabelarično	in	grafično	ter	jih	zna	smiselno	uporabiti,	
•	 opiše	osnovne	lastnosti	elektronskih	komponent	v	enosmernem	krogu	(upor,	kondenzator,	dioda,	tranzistor),	
•	 načrtuje	in	izračuna	parametre	preprostega	električnega	vezja,	
•	 pozna	in	uporablja	osnovne	standarde	in	predpise	s	področja	električnih	inštalacij,	
•	 uporablja	veljavne	standarde	in	predpise	in	razume	njihov	pomen,	
•	 zna	pravilno	priključiti	AVO-meter,	ki	zagotavlja	primerno	natančnost,	
•	 uporabi	osnovne	zakone	elektrotehnike	za	izračun	veličin	v	električnih	krogih,	
•	 zna	funkcionalno	povezati	elemente	enosmernega	tokokroga,	
izdelava	električnih	in	komunikacijskih	instalacij
•	 zna	opisati	pomen	osnovnih	električnih	veličin	in	njihovo	medsebojno	povezanost,	
•	 seznanjen	je	z	nazivnimi	podatki	električnih	porabnikov,
•	 pozna	osnovne	elektrotehniške	zakone	in	njihovo	apliciranje
informatika	s	tehniškim	komuniciranjem
•	 izdela	dokument	s	pomočjo	urejevalnikov	besedil	po	privzeti,	drugi	razpoložljivi	predlogi	in	dela	z	več	hkrati	odprtimi	dokumenti,
•	 vstavlja	in	oblikuje	slike,	izrezke,	organigrame,	grafikone	in	tabele,
•	 izdeluje	skice	za	manj	zahtevne	tehnične	izdelke,
•	 riše	tehniško	dokumentacijo	ob	upoštevanju	predpisov	in	priporočil,
•	 upošteva	znake	za	navedbo	stanja	površin	pri	obdelavi,
•	 bere	in	riše	različne	vrste	risb	in	načrtov,
•	 izdeluje	tehniške	risbe	v	okviru	projektnih	in	ostalih	nalog	na	strokovnem	področju,
•	 uporablja	programsko	opremo	informacijsko-komunikacijske	tehnologije	za	izdelavo	in	arhiviranje	tehniške	dokumentacije,
•	 uporablja	programsko	opremo	in	navodila	v	maternem	ali	v	tujem	jeziku.
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Področje Znanja, spretnosti in veščine

pripadajoča	
splošno	 teo-
retična	 zna-
nja

matematika:	
•	 dijak	pozna,	razume	in	uporablja	pojem	razmerje	v	različnih	kontekstih	in	situacijah.	Analizira	odnos	med	količinama	in	ugotovi,	
•	 ali	sta	količini	premo	ali	obratno	sorazmerni	ter	rešuje	probleme	na	poljuben	način	(npr.	s	sklepanjem).
•	 dijak	uporablja	osnovne	transformacije	pri	raziskovanju	geometrijskih	konfiguracij,	pri	načrtovanju	in	merjenju.
•	 izvede	osnovne	geometrijske	transformacije	z	geometrijskim	orodjem	in	z	opisom	oz.	zapisom	postopka	(npr.	zrcaljenje,	razteg).
slovenščina:	
•	 berejo,	razčlenjujejo	in	presojajo	opis	postopka,
•	 tvorijo	pisno	ali	govorjeno	predstavitev	(opis)	postopka,	
•	 vrednotijo	predstavljena	besedila	–	pri	tem	izrekajo	tudi	mnenje	o	upoštevanju	načel	uspešnega	enogovornega	sporočanja,
•	 poslušajo/gledajo,	razčlenjujejo	in	presojajo	posneto	predstavitev	naprave,
•	 tvorijo	pisno	ali	govorjeno	predstavitev	(opis)	naprave,	
•	 poročajo	o	svojem	delu	in	ga	vrednotijo,	
•	 vrednotijo	predstavljena	besedila	–	pri	tem	izrekajo	tudi	mnenje	o	upoštevanju	načel	uspešnega	enogovornega	sporočanja,
angleščina:
•	 osnovno	strokovno	izrazoslovje	na	posameznih	strokovnih	področjih	(materiali,	naprave,	orodje,	oprema,	pripomočki	in	navodila)
fizika:
•	 opisati	učinke	električnega	toka	
•	 zapisati	zvezo	med	električnim	nabojem	in	električnim	tokom	ter	navesti	osnovni	naboj,
•	 definirati	gonilno	napetost	vira,
•	 zapisati	Ohmov	zakon	in	definirati	upor,
•	 izračunati	nadomestni	upor	zaporedno	ali	vzporedno	vezanih	električnih	upornikov,
•	 pojasniti	vezavo	ampermetra	in	voltmetra	v	električnem	krogu,
•	 zapisati	enačbe	za	električno	delo	in	moč	enosmernega	in	izmeničnega	toka	in	jih	uporabiti	v	primerih	enega	napetostnega	
•	 izvira	in	enega	porabnika,
•	 merjenje	toka	in	napetosti,
•	 zaporedna,	vzporedna	in	mešana	vezava	žarnic	in	uporov,
•	 potenciometer,	
•	 karakteristike	upornika,	žarnice,	fotoupora,	termistorja.
kemija:

•	 reakcije	kislin	in	baz
•	 opredelijo	kisline	in	baze	v	vodnih	raztopinah	po	Brλnsted-Lowryevi	teoriji;
•	 poznajo	pomen	vrednosti	pH	vodnih	raztopin
•	 poznajo	nevtralizacijo	kot	reakcijo	med	kislinami	in	bazami
•	 poznajo	osnove	kemijske	nomenklature	kislin,	baz	in	njihovih	soli
umetnost:
•	 ob	analizi	posameznih	izdelkov	ugotovijo,	ali	oblika	pogojuje	uporabnost	izdelka,	
•	 poiščejo,	izberejo,	analizirajo	in	opredelijo	uporabnost	ter	estetski	vidik	oblikovalskih	izdelkov,	vezanih	na	njihov	poklic,	
•	 pripravijo	manjšo	razstavo	oblikovalskih	izdelkov,	vezanih	na	poklic	(v	povezavi	s	praktičnim	poukom),	

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Znanja, spretnosti in veščine

druge	IKK •	 ukrepi	za	varno	in	zdravo	opravljanje	dela	ter	varstvo	narave
	 –	 zna	pripraviti	delovni	prostor,	
	 –	 zna	predvideti	ukrepe	varstva	pri	delu	na	svojem	poklicnem	področju.	
	 –	 zna	varno	delati	z	napravami	na	električni	pogon.
•	 podjetniško	vedenje	in	spretnosti	
	 –	 spoznati	različne	kupce,	njihove	potrebe	in	navade	pri	rabi	mobitelov
•	 učiti	se	učiti	-	razvoj	in	izpopolnjevanje
	 –	 spremlja	dogajanja	na	ravni	standardizacije	usmernikov	za	mobitele
•	 socialne	spretnosti
	 –	 prepozna	in	sprejme	napake	v	svojem	ravnanju.
	 –	 konstruktivno	sprejema	kritiko	drugih.
	 –	 zavestno	si	prizadeva,	da	s	svojim	ravnanjem	ne	povzroča	škode	drugim.
	 –	 pobude	drugih	sprejema	kot	enako	legitimne.
•	 informacijsko-komunikacijska	pismenost
	 –	 pozna	vrste	programske	opreme	in	njihovo	uporabo	v	praksi

Na	ta	način	smo	skozi	proces	načrtovanja	ob	realni	delovni	nalogi	pove-
zali	cilje	različnih	programskih	enot	in	te	cilje	(posameznih	programskih	
enot)	osmislili	oz.	postavili	v	določen	kontekst	oziroma	ciljno	usmerjeno	
dejavnost.	Istočasno	pa	smo	znotraj	vsake	programske	enote	dobili	zao-
krožen	učni	sklop.	Ti	zaokroženi	učni	sklopi,	ki	smo	jih	oblikovali	na	osnovi	
izbranih	ciljev,	so	lahko	npr.	naslednji:

Področje praktičnih znanj, spretnosti in veščin:
-	Postopki	dela	(za	izdelavo	usmernika	za	mobitel):
•	 določitev	parametrov	za	usmernik	(napetost,	tok,	moč)
•	 izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	tiskanega	vezja)
•	 nabava	komponent	(internet)
•	 izdelava	vezja	(fotopostopek,	jedkanje,	vrtanje)
•	 montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)
•	 preizkus	(priklop	mrežne	napetosti,	merjenje	izhodne	napetosti,	

preizkus	z	bremenom)
•	 dokumentacija	 za	 uporabo	 in	 vzdrževanje	 (tehnična	 doku-

mentacija,	navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje)

-	Orodja,	stroji	in	pripomočki:
•	 računalniški	programi	za	risanje	in	pisanje	(word,	multisim,	ea-

gle),	merilni	inštrumenti	(ampermeter,	voltmeter),	spajkalnik.
-	Tehnično	tehnološka	dokumentacija:
•	 načrt	za	usmernik,	navodila	za	delo

Področje strokovnih znanj, spretnosti in veščin:
-	Izdelava	osnovnih	vezij:
•	 zna	odčitati	karakteristične	vrednosti	veličin,	podane	tabelarič-

no	in	grafično	ter	jih	zna	smiselno	uporabiti,	
•	 opiše	osnovne	lastnosti	elektronskih	komponent	v	enosmernem	

krogu	(upor,	kondenzator,	dioda,	tranzistor),	
•	 načrtuje	in	izračuna	parametre	preprostega	električnega	vezja,	
•	 pozna	in	uporablja	osnovne	standarde	in	predpise	s	področja	

električnih	inštalacij,	
•	 uporablja	veljavne	standarde	in	predpise	in	razume	njihov	pomen,	
•	 zna	 pravilno	 priključiti	 AVO-meter,	 ki	 zagotavlja	 primerno	 na-

tančnost,	
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•	 uporabi	osnovne	zakone	elektrotehnike	za	izračun	veličin	v	ele-
ktričnih	krogih,	

•	 zna	funkcionalno	povezati	elemente	enosmernega	tokokroga,	
-	Informatika	s	tehniškim	komuniciranjem
•	 izdela	dokument	s	pomočjo	urejevalnikov	besedil	po	privzeti,	dru-

gi	razpoložljivi	predlogi	in	dela	z	več	hkrati	odprtimi	dokumenti,
•	 vstavlja	in	oblikuje	slike,	izrezke,	organigrame,	grafikone	in	tabele,
•	 izdeluje	skice	za	manj	zahtevne	tehnične	izdelke,
•	 riše	tehniško	dokumentacijo	ob	upoštevanju	predpisov	in	pripo-

ročil,
•	 upošteva	znake	za	navedbo	stanja	površin	pri	obdelavi,
•	 bere	in	riše	različne	vrste	risb	in	načrtov,
•	 izdeluje	tehniške	risbe	v	okviru	projektnih	in	ostalih	nalog	na	stro-

kovnem	področju,
•	 uporablja	 programsko	 opremo	 informacijsko-komunikacijske	

tehnologije	za	izdelavo	in	arhiviranje	tehniške	dokumentacije,
•	 uporablja	programsko	opremo	in	navodila	v	maternem	ali	v	tu-

jem	jeziku.
	
Področje splošnih znanj, spretnosti in veščin:

-	Slovenščina:	opis	postopka	in	opis	izdelka:
•	 berejo,	razčlenjujejo	in	presojajo	opis	postopka,
•	 tvorijo	pisno	ali	govorjeno	predstavitev	(opis)	postopka,	
•	 vrednotijo	predstavljena	besedila	–	pri	tem	izrekajo	tudi	mnenje	

o	upoštevanju	načel	uspešnega	enogovornega	sporočanja,
•	 poslušajo/gledajo,	razčlenjujejo	in	presojajo	posneto	predstavi-

tev	naprave,
•	 tvorijo	pisno	ali	govorjeno	predstavitev	(opis)	naprave,	
•	 poročajo	o	svojem	delu	in	ga	vrednotijo,	
•	 vrednotijo	predstavljena	besedila	–	pri	tem	izrekajo	tudi	mnenje	

o	upoštevanju	načel	uspešnega	enogovornega	sporočanja,

-	Matematika:	sorazmerja:
•	 dijak	 pozna,	 razume	 in	 uporablja	 pojem	 razmerje	 v	 različnih	

kontekstih	in	situacijah.	Analizira	odnos	med	količinama	in	ugo-

tovi,	ali	sta	količini	premo	ali	obratno	sorazmerni,	ter	rešuje	pro-
bleme	na	poljuben	način	(npr.	s	sklepanjem).

-	Fizika:	električni	tok:
•	 opisati	učinke	električnega	toka	
•	 zapisati	 zvezo	 med	 električnim	 nabojem	 in	 električnim	 tokom	

ter	navesti	osnovni	naboj,
•	 definirati	gonilno	napetost	vira,
•	 zapisati	Ohmov	zakon	in	definirati	upor,
•	 izračunati	nadomestni	upor	zaporedno	ali	vzporedno	vezanih	

električnih	upornikov,
•	 pojasniti	vezavo	ampermetra	in	voltmetra	v	električnem	krogu,
•	 zapisati	enačbe	za	električno	delo	in	moč	enosmernega	in	iz-

meničnega	toka	in	jih	uporabiti	v	primerih	enega	napetostne-
ga	izvira	in	enega	porabnika,

•	 merjenje	toka	in	napetosti,
•	 zaporedna,	vzporedna	in	mešana	vezava	žarnic	in	uporov,
•	 potenciometer,	
•	 karakteristike	upornika,	žarnice,	fotoupora,	termistorja.
-	Kemija:	reakcije	kislin	in	baz:
•	 opredelijo	 kisline	 in	 baze	 v	 vodnih	 raztopinah	 po	 Brλnsted-

Lowryevi	teoriji;
•	 poznajo	pomen	vrednosti	pH	vodnih	raztopin
•	 poznajo	nevtralizacijo	kot	reakcijo	med	kislinami	in	bazami
•	 poznajo	osnove	kemijske	nomenklature	kislin,	baz	in	njihovih	soli
-	Umetnost:
•	 ob	 analizi	 posameznih	 izdelkov	 ugotovijo,	 ali	 oblika	 pogojuje	

uporabnost	izdelka,	
•	 poiščejo,	izberejo,	analizirajo	in	opredelijo	uporabnost	ter	estet-

ski	vidik	oblikovalskih	izdelkov,	vezanih	na	njihov	poklic,	
•	 pripravijo	manjšo	razstavo	oblikovalskih	izdelkov,	vezanih	na	po-

klic	(v	povezavi	s	praktičnim	poukom),	

-	Druge	IKK:
•	 ukrepi	za	varno	in	zdravo	opravljanje	dela	ter	varstvo	narave

	 zna	pripraviti	delovni	prostor,	
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	 zna	predvideti	ukrepe	varstva	pri	delu	na	svojem	po-
klicnem	področju.	

	 zna	varno	delati	z	napravami	na	električni	pogon.
•	 podjetniško	vedenje	in	spretnosti	

	 spoznati	različne	kupce,	njihove	potrebe	in	navade	pri	
rabi	mobitelov

•	 učiti	se	učiti	-	razvoj	in	izpopolnjevanje
	 Spremlja	dogajanja	na	ravni	standardizacije	usmerni-

kov	za	mobitele
•	 socialne	spretnosti

	 prepozna	in	sprejme	napake	v	svojem	ravnanju.
	 konstruktivno	sprejema	kritiko	drugih.
	 zavestno	si	prizadeva,	da	s	svojim	ravnanjem	ne	pov-

zroča	škode	drugim.
	 pobude	drugih	sprejema	kot	enako	legitimne.

•	 informacijsko-komunikacijska	pismenost
	 pozna	vrste	programske	opreme	in	njihovo	uporabo	v	

praksi

Analiza	delovne	naloge	nam	je	opredelila	štiri	področja	znanj,	spretnosti	
in	veščin	ter	področje	integriranih	ključnih	kompetenc:
•	 dejansko	obvladovanje	postopkov	dela	in	rabo	orodij,	strojev	in	

naprav	ter	dokumentacije	(izkušenjsko	znanje)
•	 poznavanje	 postopkov	 dela	 in	 rabe	 orodij,	 strojev	 in	 naprav	

(postopkovno	znanje)
•	 strokovno	teoretična	znanja,	spretnosti	in	veščine	nekaterih	pro-

gramskih	enot	(npr.	izdelava	osnovnih	vezij,	informatika	s	tehni-
škim	komuniciranjem)

•	 splošno	teoretična	znanja,	spretnosti	in	veščine	nekaterih	pred-
metov	(matematike,	slovenščine,	fizike,	kemije,	umetnosti)

•	 integrirane	ključne	kompetence

Ta	 delitev	 pa	 je	 že	 blizu	 strukturnim	 sestavinam	 kompetenc.	 Namreč,	
zmožnost	ustrezno	delovati	 je	sestavljena	iz	pragmatično-uporabnega,	

postopkovnega,	 metodičnega	 in	 tehničnega	 izkušenjskega	 znanja	 in	
formaliziranega	znanja,	ki	nastaja	in	ga	posameznik	osvaja	neodvisno	
od	konkretne	situacije.	Šele	združeno	»znanje«	omogoča	tisti	proces,	ki	
»razkrije«	posameznikovo	kompetenco.	Bolj	natančno	gre	za:

•	 »teoretično	 znanje,	 poznavanje	 teoretskih	 struktur	 in	 koncep-
tov.	Sestavljajo	ga	teoretske	vsebine,	ki	sledijo	logičnim	struktu-
ram	in	niso	povezane	s	praktičnim	delovanjem	ali	potekom	de-
javnosti.	Praviloma	gre	za	disciplinarno	znanje.	Tako	znanje	je	
nujno	zato,	da	lahko	spremljamo	in	razumemo	dejavnost	in	jo	
ustrezno	reflektiramo.	Tako	znanje	omogoča	tudi	prenos	in	upo-
rabo	drugih	sestavin	kompetenc	v	novih	situacijah.

•	 postopkovno	znanje	poznavanje	tehnik,	postopkov	in	procesov.	
Gre	za	shematsko	reprezentacijo,	ki	omogoča	aplikacijo	teoret-
skih	spoznanj	v	konkretni	situaciji	in	hkrati	smotrno	organizacijo	
dejavnosti,	ustrezno	zaporedje	dejavnosti,	ki	naj	omogoči	dose-
ganje	zaželenega	cilja.	Zaradi	tega	je	to	znanje	tesno	poveza-
no	s	teoretskim	znanjem	in	deluje	interaktivno.

•	 izkušenjsko	 praktično	 znanje	 oz.	 praktična	 reprezentacija.	 Ta	
nastaja	neformalno	v	posamezniku,	neposredno	med	njegovo	
dejavnostjo.	Same	po	sebi	ni	mogoče	prenašati,	omogoča	in-
dividualno	ravnanje	in	se	oblikuje	v	posamezniku	prek	njegovih	
izkušenj.	Z	racionalno	analizo	s	pomočjo	teoretskega	znanja	in	
shematsko	reprezentacijo	je	mogoča	delna	transmisija.

•	 pragmatično	znanje	se	pojavlja	kot	neposredno	vedenje,	kako	
narediti,	 ki	 ga	 sestavlja	 nabor	 posameznih	 ukrepov,	 neposre-
dnih	dejavnosti,	ki	so	predvidljive	in	avtomatizirane	ter	jih	izve-
demo	v	natančno	določenem	vnaprej	znanem	zaporedju,	brez	
aktiviranja	drugih	vrst	znanja.	Praviloma	jim	je	mogoče	empirič-
no	slediti	in	jih	opisati.«	50

S	tega	vidika	lahko	kompetenco	razumemo	kot	aplikacijo	opisanih	vrst	
»znanj«	za	izvedbo	neke	dejavnosti,	procesa	ali	izdelka.	Šele	z	angažira-
njem	teoretskega	znanja,	ki	umešča	dejavnost	v	ustrezno	širši	kontekst,	
poznavanja	postopkov	in	njihove	ciljne	usmerjenosti	 in	ustrezne	upora-

50	 Muršak, J. (2008): Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih. Sodobna pedagogika letnik 59 (125), posebna izdaja april 2008, ZDPS, Ljubljana 
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be	teh	postopkov	z	vključevanjem	ustreznih	praktičnih	izkušenj	se	izraža	
kompetenca.	V	skladu	s	tem	torej	»kompetenca	obstaja	samo	v	odnosu	
do	določene	aktivnosti.	Če	ne	gre	za	načrtno	dejavnost,	ne	moremo	go-
voriti	o	kompetenci.«	51

Analiza	delovne	naloge	in	načrtovanje	učne	situacije	opredeli	postopke	
dela,	uporabo	orodij,	strojev	in	naprav	ter	dokumentacije,	istočasno	pa	
znotraj	posameznih	programskih	enot	(modulov	in	splošno	izobraževal-
nih	predmetov)	opredeli	zaokrožene	celote	učnih	ciljev	(učni	sklopi),	ki	
so	vezani	na	določeno	delovno	nalogo.	

Na	ta	način	smo	dobili	učne	sklope	pri	posameznih	programskih	eno-
tah,	ki	 jih	bomo	obravnavali	 istočasno	v	določenem	časovnem	obdo-
bju	in	cilje,	ki	naj	bi	jih	dosegli	pri	posameznih	učnih	sklopih	posameznih	
programskih	enot,	še	zmeraj	pa	nimamo	opredeljenih	znanj,	spretnosti	in	
veščin,	ki	naj	bi	jih	dijaki	znali,	zmogli	obvladali	po	zaključenem	učnem	
sklopu	(kvantiteto	in	kvaliteto	znanj,	spretnosti	in	veščin)	posameznih	uč-
nih	sklopov	pri	posameznih	programskih	enotah.	

Pri	tem	je	treba	pojasniti,	da	je	učni	sklop	zaokrožena	celota	znanj,	spre-
tnosti	in	veščin,	ki	jih	učitelj	obravnava	v	določenem	časovnem	obdobju	
in	 jih	 lahko	 (ali	pa	 tudi	ne)	po	utrjevanju	 in	 končnem	preverjanju	 tudi	
ocenjuje.	Časovno	je	to	lahko	obdobje	nekaj	ur,	nekaj	dni	ali	pa	tudi	ne-
kaj	 tednov.	Oblikovanje	učnih	sklopov	 je	pristojnost	učitelja,	osnova	za	
oblikovanje	učnih	sklopov	pa	so	katalogi	znanj.	Katalogi	znanj	so	običaj-
no	že	razdeljeni	na	smiselne	celote	(običajno	poimenovane	»vsebinski	
sklop«	kar	ne	pomeni,	da	jih	učitelj	ne	more	preoblikovati	po	svoje	ali	pa	
povzeti	in	poučevati	tako,	kot	so	zapisani	v	katalogu	znanj.

Poučevanje	in	notranje	ocenjevanje	je	vezano	na	učne	sklope.	Če	želi-
mo	ocenjevati	vse	sestavine	kompetenc,	potem	mora	biti	učna	situacija	
načrtovana	(oblikovana)	tako,	da	vsebuje	vse	sestavine	kompetenc.	To-
rej	je	ocenjevanje	odvisno	od	načrtovanja	(in	seveda	izvajanja)	izobra-
ževalnega	procesa.	

Za	opredeljevanje	kvantitete	in	kvalitete	znanj,	spretnosti	in	veščin,	ki	jih	
poučujemo	v	določenem	učnem	sklopu	programske	enote	lahko	upo-

rabimo	koncept	opisnih	kriterijev,	ki	je	en	od	možnih	pristopov	k	oprede-
ljevanju	kvantitete	in	kvalitete	znanj,	spretnosti	in	veščin	pri	posameznih	
učnih	sklopih	programskih	enot.	Ta	metoda	se	zdi	še	najbolj	primerna,	
ker	omogoča	izhodišče	načrtovanja	znanj,	spretnosti	in	veščin	(kaj	naj	bi	
dijaki	znali,	zmogli	in	obvladali)	ter	preverjanja	in	ocenjevanja	(in	s	tem	
določanja	minimalnih	standardov),	ne	glede	na	razlike	med	učnimi	situ-
acijami	in	učnimi	temami	ter	vrstami	znanj.	Opisni	kriteriji	so	sestavljeni	iz:
•	 področij
•	 kriterijev	
•	 opisnikov	oziroma	opisov	dosežkov

1.4 Postopek priprave opisnih kriterijev 52

»Najprej	določimo	področja,	ki	jih	bomo	poučevali	in	spremljali.	Podro-
čja	so	tista	znanja,	spretnosti	in	veščine,	za	katere	želimo,	da	bi	jih	dijaki	
izgrajevali	 in	 razvijali	v	procesu	 izobraževanja	 in	se	navezujejo	na	cilje	
programske	enote.

Pri	 izboru	področij,	ki	 jih	bomo	poučevali	 in	spremljali,	 je	potrebno	pa-
ziti,	da	 resnično	vključimo	 tista,	ki	 jih	želimo	učiti	 in	preverjati,	 torej	 tista	
znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	jih	želimo	spodbujati	in	ki	izhajajo	iz	ciljev	
predmeta.	Izogibati	se	moramo	temu,	da	bi	izbrali	najbolj	očitna,	lahko	
prepoznavna	področja,	ki	kažejo	le	na	najbolj	očitne	uspehe	in	neuspe-
he	pri	učencih,	zanemarili	pa	tista,	ki	kažejo	vsesplošen,	celovit	dosežek	
ob	upoštevanju	poti	(procesov),	ki	privedejo	do	dosežka.

Primeri	področij	spremljanja:	govorno	sporočanje,	pisno	sporočanje	pri	
tujem	jeziku,	utemeljevanje	pri	matematiki,	delo	z	viri	pri	zgodovini	…

Naslednji	korak	je	določitev	kriterijev	–	tistih	lastnosti	oz.	kvalitet	izbranih	
področjih,	ki	jih	opredeljujejo	kot	kakovostna.	Pri	določanju	kriterijev	si	za-
stavljamo	vprašanje:	Po	čem	presojamo	kakovost	nekega	področja	zno-
traj	predmeta,	ki	se	izkazuje	skozi	reprezentativne	dejavnosti?	Ker	dijaki	
namreč	izgrajujejo	in	razvijajo	svoje	zmožnosti,	dispozicije	skozi	dejavno-

51	 Muršak, J. (2008): Ocenjevanje v kompetenčno zasnovanih programih. Sodobna pedagogika letnik 59 (125), posebna izdaja april 2008, ZDPS, Ljubljana 
52	 Povzeto po mag. S. Sentočnik: Zakaj potrebujemo opisne kriterije in kako jih pripravimo, VIZ, 2002
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sti,	torej	tako,	da	so	aktivni,	kriteriji	definirajo,	kaj	pomeni	ustrezati	zahte-
vam	neke	naloge	ali	dejavnosti.

Pri	 tem	je	treba	opozoriti,	da	strokovnjaki	priporočajo,	da	za	določeno	
priložnost	ne	uporabimo	več	kot	pet	kriterijev	za	posamezno	področje.	
Če	bi	 jih	 izbrali	preveč,	bi	 lahko	 izgubili	preglednost.	 Zato	 izberemo	 le	
ključna	 področja,	 ki	 jih	 bomo	 spodbujali	 in	 preverjali,	 in	 natančneje	
opredelimo	njihovo	kakovost,	nato	pa	opišemo	le-to	po	stopnjah	(od	op-
timalnega	dosežka	navzdol).	Potrebno	je	narediti	izbor	znanj	in	veščin,	ki	
so	najpomembnejša.	Seveda	pa	so	lahko	v	skladu	s	tem,	za	kar	si	priza-
devamo	pri	pouku	v	nekem	časovnem	obdobju,	kriteriji	pri	isti	vrsti	nalo-
ge	ali	dejavnosti	v	različnih	časovnih	obdobjih	različni.	Ni	namreč	nujno	
potrebno,	da	preverjamo	vse	vidike	znanja	hkrati,	za	pridobitev	celovite	
slike	znanja	posameznega	dijaka	pa	mora	biti	preverjanje	načrtovano,	
učitelj	si	mora	rezultate	beležiti.

Naslednji	korak	je	priprava	opisov	dosežkov	oz.	opisnikov.	Opisniki	ali	de-
skriptorji	(opisi	dosežkov)	so	opisi	kakovosti	dosežkov	na	posamezni	sto-
pnji	(od	optimalnega	do	minimalnega	standarda),	s	katerimi	opišemo	
stopnjo	kakovosti	izkazovanja	določenega	vidika	znanja	in	veščin.

Opisniki	vsebujejo	pokazatelje	(indikatorje)	kakovosti	in	standarde.	S	po-
kazatelji	kakovosti	merimo	na	lastnosti	dosežka,	ki	ga	preverjamo	in	ki	ga	
naredijo	kakovostnega.	Pri	določanju	pokazateljev	kakovosti	si	zastavlja-
mo	vprašanje:	Po	čem	bomo	presodili,	ali	učenci	izkazujejo	vidike	zna-
nja,	spretnosti,	veščin,	ki	jih	želimo	razvijati?

Pokazatelji	 kakovosti	 nam	 torej	 povedo,	 na	 kaj	 naj	 bo	 tisti,	 ki	 vrednoti	
(spodbuja,	preverja	in	ocenjuje)	pozoren,	ko	presoja	oz.	ali	je	izkazova-
nje	znanja,	spretnosti,	veščin	(prikaz	dosežka)	uspešno	ali	še	ne.

Pokazatelji	 kakovosti	 se	 spreminjajo	 glede	 na	 okoliščine	 in	 tip	 naloge.	
Zato	 jih	 ne	 smemo	 jemati	 kot	 stoodstotno	 zanesljive	 za	 vse	 primere	 in	
okoliščine.	Tako	je	npr.	dober	poslušalec	v	razredu	tisti,	ki	zastavlja	tehtna	
vprašanja,	kar	pa	ne	velja	za	poslušalca,	npr.	na	koncertu.

S	standardi	določimo,	kakšen	dosežek	bo	veljal	za	najboljšega	glede	na	
pričakovanja	in	ob	upoštevanju	starosti,	predznanja,	let	učenja.	Standard	
v	bistvu	specificira,	kako	dobro	morajo	biti	kriteriji	uresničeni	v	nekem	ča-
sovnem	obdobju.	Pri	pripravi	opisnih	kriterijev	za	različna	časovna	obdo-
bja	med	šolskim	letom	se	o	standardu,	izraženem	v	opisnikih,	odloča	aktiv	

učiteljev	glede	na	dosežke	učencev,	ki	jih	poučujejo,	in	v	skladu	z	lastno	
presojo	o	 tempu	učenja	 in	 razvoja.	 Standardi	 se	postavljajo	 s	pomočjo	
pregledovanja	konkretnih	izdelkov	ali	dosežkov	učencev,	pri	čemer	skupi-
na	ugotavlja,	kateri	izdelki	izkazujejo	optimalno	kakovost	v	nekem	določe-
nem	časovnem	obdobju	in	kakšna	natančno	je	ta	kakovost.

Opisnike	lahko	pripravimo	na	različnem	številu	stopenj,	po	navadi	pa	na	
treh	ali	štirih	stopnjah,	ki	se	pripravljajo	od	optimalnega	dosežka	navzdol	
(na	najvišji	 stopnji	»najvišji«	standard,	na	najnižji	 stopnji	minimalni	stan-
dard	–	seveda	glede	na	razvojno	stopnjo,	leta	učenja,	program).

Stopnje	dosežka	lahko	točkujemo,	za	oceno	pa	nato	tehtamo	dosežke	
v	okviru	posameznih	kriterijev	(največ	pet),	pri	čemer	upoštevamo,	kaj	
smo	poudarili	v	procesu	učenja	in	kolikšen	napredek	učenci	izkazujejo	
v	skladu	s	tem	(na	primer,	če	menimo,	da	je	določen	vidik	dosežka	po-
membnejši,	mu	 lahko	dodamo	 točke;	če	ocene	pripisujemo	neposre-
dno,	teh	ne	seštevamo	aritmetično,	ampak	upoštevamo	njihovo	relativ-
no	težo,	s	čimer	pa	morajo	biti	seznanjeni	tudi	učenci.	Teža	se	spreminja	
tudi	v	teku	šolskega	leta	oz.	z	višanjem	zahtevnosti.

Opisnike	za	nekatera	področja	spremljanja	oz.	z	njimi	povezane	kriterije	
lahko	pripravljamo	tudi	s	pomočjo	taksonomskega	stopnjevanja	poka-
zateljev	dosežka,	vezano	na	zaokrožen	učni	sklop.	Takrat	namreč	izha-
jamo	iz	taksonomsko	strukturiranih	standardov	in	je	tudi	opisnike	najlaže	
določiti	po	analogiji	s	 taksonomskim	strukturiranjem	standardov.	Vsako	
stopnjo	torej	predstavimo	z	opisom,	ki	ga	je	treba	pripraviti	skrbno	in	v	
sodelovanju	z	drugimi	učitelji.	Preden	opisnike	pričnemo	uporabljati	za	
vrednotenje	dosežkov,	jih	moramo	preizkusiti.

Pri	besedišču	opisnikov	moramo	biti	previdni,	pri	čemer	je	potrebno	upo-
števati	naslednje:

-	paziti	moramo,	da	ne	uporabimo	izrazov	s	preveč	širokim	pomenom.	
Primer:	besedišče	je	dobro,	zadostno.	Besedi	dobro,	zadostno	nam	ne	
povesta	veliko.	Kaj	je	dobro,	kaj	zadostno	besedišče,	je	zelo	subjektivno.	
Kriteriji	s	takimi	opisi	ne	bi	zagotavljali	zanesljivosti.	Bolje	je,	če	uporabimo	
izraze	kot:	besedišče	je	raznoliko,	primerno	temi,	zanimivo,	izvirno;

-	besedišče	opisnikov	naj	ne	bo	preveč	akademsko	zahtevno,	ker	bo	si-
cer	razumljivo	le	ožjemu	krogu	uporabnikov	(učiteljem,	strokovnim	oce-
njevalcem)	ne	pa	učencem,	katerim	so	opisni	kriteriji	tudi	namenjeni;
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-	opisniki	naj	ne	bodo	predolgi	 in	preveč	podrobni	z	obsežnim	naborom	
elementov	kriterijev.	Zelo	natančni	opisi	bi	kriterije	kaj	hitro	spremenili	v	spisek	
navodil.	Učence,	ki	bi	poskušali	zadovoljiti	vsem	naštetim	zahtevam	iz	opi-
sov,	bi	na	ta	način	precej	omejevali	in	kriteriji	bi	izgubili	svojo	prvotno	vlogo;

-	v	opisnikih	ne	smemo	uporabiti	izrazov,	ki	med	seboj	primerjajo	kvalite-
to	kriterijev	v	posameznih	ocenjevalnih	stopnjah.	Primer:	5	točk	–	jasna	
razlaga;	4	točke	–	manj	jasna	razlaga.	Kaj	pomeni	manj	jasna	razlaga,	
je	zopet	precej	subjektivno.	Torej	se	moramo	izrazom	kot	so	manj,	bolj,	
precej	…	izogibati.	Namesto	njih	moramo	za	vsako	ocenjevalno	stopnjo	
nekega	kriterija	poiskati	čim	bolj	specifične	in	različne	izraze.

Besedišče	opisnikov	je	ustrezno,	ko	je:

-	dovolj	specifično	glede	na	nalogo;
-	dovolj	splošno	za	širšo	uporabo;
-	ko	ni	preobsežno;
-	ko	je	razumljivo	širšemu	krogu	uporabnikov«

Iz	 tega	povzetka	postopka	opredeljevanja	področij,	 kriterijev	 in	opisni-
kov	je	pomembno	za	namene	tega	besedila	poudariti,	da	se	minimalni	
standardi	 skrivajo	v	opisnikih	 (opisniki,	opisi	dosežkov	ali	deskriptorji	 so	
opisi	kakovosti	dosežkov	glede	na	izbrani	kriterij:	od	optimalnega	do	mi-
nimalnega	standarda),	s	katerimi	opišemo	kakovost	izkazovanja	določe-
nega	vidika	znanja,	spretnosti	in	veščin.	

Zapisali	smo,	da	so	opisni	kriteriji	sestavljeni	 iz	področij	spremljanja,	kri-
terijev	in	opisnikov	oziroma	opisov	dosežkov.	To	pomeni,	da	je	potrebno	
v	prvem	koraku	opredeliti	področja,	v	drugem	kriterije	in	v	tretjem	opise	
dosežkov	oz.	bolj	natančno	kaj	pričakujemo	kot	najboljši	dosežek	(opti-
malni	standard)	in	kaj	kot	še	sprejemljiv	dosežek	(minimalni	standard).	

1.5 Opredelitev področij, kriterijev in opisov dosežkov 
za posamezne vrste znanja
1.5.1 Praktično znanje, spretnosti in veščine 

Opredelitev	področij

Področja	na	ravni	praktičnih	znanj,	spretnosti	in	veščin	smo	dejansko	že	
opredelili	 v	 fazi	načrtovanja	učne	situacije	 (analize	delovne	naloge	–	
npr.	izdelava	usmernika	za	mobitel)	in	to	so:
•	 postopki	dela	
•	 uporaba	strojev,	orodij	in	naprav
•	 uporaba	tehnično-tehnološke	dokumentacije
•	 izdelek	/	storitev

Opredelitev	kriterijev	na	posameznem	področju

Opredeliti	kriterije	pomeni	premisliti,	katere	kvalitete	so	pomembne	na	
posameznih	področjih.	Na	vsakem	področju	je	lahko	pomembnih	kriteri-
jev	več,	izbrali	smo	najpomembnejše	glede	na	izbrano	delovno	nalogo	
(pri	drugih	delovnih	nalogah	so	na	 istih	področjih	 lahko	pomembnejši	
popolnoma	drugi	kriteriji)	in	jih	tudi	na	kratko	opisali:

Področje
Postopki	dela	in	uporaba	strojev,	orodij	in	naprav53 

Kriterija 54:
•	 pravilnost	 –	 pravilnost	 izvajanja	 postopkov	 dela	 ter	

rabe	 strojev,	 orodij	 in	 naprav;	 aktivna	 zavzetost	 za	
zmanjševanje	napak,	ne	ponavljanje	večkrat	istih	na-
pak.	(Predpostavka	tega	kriterija	je,	da	pravilni	postop-
ki	 dela	 pripeljejo	 do	 korektnega	 izdelka,	 zato	 dijake	
učimo	pravilnih	postopkov	dela)

•	 natančnost	 –	 natančno	 upoštevanje	 vrstnega	 reda	

53	 Glede na dejstvo, da so pri tej delovni nalogi delovni postopki povezani z uporabo orodij, strojev in naprav smo pri oblikovanju področij ti dve področji združili. Lahko bi jih pustili tudi kot ločena področja, vendar 
bi bile potem nadaljnje opredelitve preveč podrobne (glej poglavje »Postopek priprave opisnih kriterijev« ). 

54	 Opisana opredelitev področij in kriterijev pomeni, da bomo na vsa ta področja in kriterije pozorni pri učenju in poučevanju, vendar pri preverjanju in ocenjevanju pa je nujno izbrati najpomembnejše kriterije (ne 
več kot pet) za določeno nalogo zaradi preglednosti in objektivnosti preverjanja in ocenjevanja. Zato je pomembno dobro premisliti kako kompleksne učne situacije bomo načrtovali, katera področja in kriterije 
bomo izbrali, da je tako učenje in poučevanje kot preverjanje in ocenjevanje še pregledno in obvladljivo.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja



180

uporabe	vseh	postopkov,	strojev,	orodij	in	naprav,	na-
tančnost	pri	postopkih	in	uporabi,	natančnost	pri	meri-
tvah,	natančnost	pri	izdelavi,	itn.	(ni	površnosti).

Področje:
Uporaba	tehnično-tehnološke	dokumentacije:
Kriterij:

•	 pravilnost	 –	 pravilnost	 razumevanja,	 sestavljanja	 in	
predstavljanja	dokumentacije	 (pravilno	 razumevanje	
načrta,	navodil,	delovnega	naloga,	pravilno	oblikova-
nje	navodil	za	uporabo,	itn.).

Po	opredelitvi	področij	in	kriterijev	na	vsakem	področju	glede	na	posa-
mezni	kriterij	oblikujemo	opise	dosežkov	(omejili	se	bomo	na	optimalni	
standard	 in	 minimalni	 standard).	 Če	 pogledamo	 analizo	 delovne	 na-
loge,	vidimo,	da	smo	dejansko	v	prvem	stolpcu	že	opredelili	minimalni	
standard	(postopki	dela,	ki	so	nujni	za	izdealvo	delujočega	usmernika	za	
mobitel)	in	v	drugem	stolpcu	optimalni	standard	(izdelava	usmernika,	ki	
zadosti	vsem	specifikacijam	in	tudi	estetskemu	videzu).	Glede	na	te	ugo-
tovitve	je	smiselno	pogledati	še	enkrat	analizo	delovne	naloge	in	v	tem	
kontekstu	dopolniti	prvi	in	drugi	stolpec.	

Področje
Postopki	dela	in	uporaba	strojev,	orodij	in	naprav
Kriteriji:

•	 pravilnost	–	pravilnost	izvajanja	postopkov	dela	ter	rabe	
strojev,	orodij	in	naprav;	aktivna	zavzetost	za	zmanjševa-
nje	napak,	ne	ponavljanje	večkrat	istih	napak.

Opis	dosežka

•	 določitev	parametrov	za	usmernik	(napetost,	tok,	moč)
•	 izdelava	dokumentacije	(načrt,	izris	načrta	in	tiskanega	vezja)
•	 nabava	komponent	(internet)
•	 izdelava	vezja	(fotopostopek,	jedkanje,	vrtanje)
•	 montaža	(vstavitev	elementov,	spajkanje)

•	 preizkus	(priklop	mrežne	napetosti,	merjenje	izhodne	napetosti,	
preizkus	z	bremenom)

•	 dokumentacija	 za	 uporabo	 in	 vzdrževanje	 (tehnična	 doku-
mentacija,	navodila	za	uporabo	in	vzdrževanje)

Če	na	istem	področju	izberemo	drugi	kriterij	(npr.	natančnost),	potem	se	
spremeni	tudi	opis	dosežka	in	je	potrebno	opisati,	kako	natančno	mora	
biti	izdelano	vezje,	kako	natančno	mora	biti	opravljeno	spajkanje	itn.

Opredelitev	optimalnega	dosežka

Za	lažje	oblikovanje	optimalnega	dosežka	(kar	je	dejansko	že	standard	
znanja	za	odlično	oceno)	se	bomo	še	enkrat	vrnili	k	prvi	razpredelnici,	
ki	 smo	 jo	predlagali	 za	analizo	delovne	naloge	 in	ugotovili,	da	smo,	 s	
pravilno	analizo	delovne	naloge	na	področju	postopkov	dela	in	kriteriju	
pravilnost,	 že	nakazali	optimalni	dosežek	oziroma	standard	za	odlično	
oceno.	V	razpredelnici	je	predstavljen	v	drugem	stolpcu	56.

Opredelitev	minimalnega	standarda

Na	koncu	nam	ostane	še	opredelitev	minimalnega	standarda	(postop-
ki	dela	za	prvo	pozitivno	oceno)	do	katerega	pridemo	tako,	da	glede	
na	določene	pogoje	izberemo	iz	opisa	optimalnega	dosežka	tisti	mini-
mum,	ki	zadostuje,	da	bo	ta	naloga	še	korektno	opravljena.	Minimalni	
standard	je	dejansko	(ob	pravilni	analizi	delovne	naloge)	predstavljen	v	
prvem	stolpcu	razpredelnice	za	analizo	delovne	naloge.

Ta	koncept	opredeljevanja	področij,	kriterijev	in	standardov	znanj,	spre-
tnosti	in	veščin	smo	že	uporabili	tudi	pri	načrtovanju	učnih	tem	na	podro-
čju	praktičnih	znanj,	spretnosti	in	veščin.	

1.5.2 Strokovnoteoretično znanje, spretnosti in veščine

Na	področju	strokovno	teoretičnih	znanj	so	nam	za	opredelitev	področij,	
kriterijev	in	opisov	dosežkov	znanj,	spretnosti	in	veščin	v	pomoč	katalogi	
znanja.	Katalogi	znanj	praviloma	obsegajo	dve	vrsti	ciljev,	ki	 jih	prepo-
znamo	v:

•	 informativni	 (materialni)	cilji,	 ki	 so,	 rečeno	preprosto,	vsebinski	
cilji.	Vsak	izobraževalni	program	mora	dijake	“opremiti”	z	ustre-

55	 Trditev velja pod pogojem, da je postopek dela v drugem stolpcu opisan v podrobnosti, kar v danem primeru ne drži. 
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znim	strokovnim,	splošnim	in	poklicnim	znanjem,	zato	se	mora-
mo	tako	na	ravni	priprave	programa	kot	vsakokratne	učne	pri-
prave	vprašati,	kaj	 je	 tisto,	kar	morajo	dijaki	obvladati.	Gre	za	
materialno	osnovno	izobraževanja.

•	 Formativni	ali	funkcionalni	cilji	obsegajo	vrsto	veščin,	spretnosti,	
metodoloških	postopkov	in	podobno,	kar	dejansko	predstavlja	
oblikovanje	dijakovih	zmožnosti	in	rabo	znanja	v	delovne	in	ži-
vljenjske	namene.

Pri	vsaki	vrsti	znanja	s	pomočjo	katalogov	opredelimo:

•	 katere	(in	do	kakšne	stopnje)	metodološke	postopke	bodo	dija-
ki	obvladali

•	 katere	pojme,	pojave,	dogodke,	zakonitosti,	teorije,	….	(in	do	ka-
tere	stopnje:	poznavanja,	razumevanja,	uporabe,	…)	bodo	dija-

ki	znali	(vsebinska	znanja)

•	 katere	psihomotorične,	kognitivne,	socialne	spretnosti	 in	vešči-
ne	(in	do	kakšne	stopnje)	bodo	učenci	obvladali

•	 kakšna	stališča	in	vrednote	bodo	učenci	pridobivali	pri	pouku

Za	 opredelitev	 področij	 in	 kriterijev	 na	 področju	 strokovno	 teoretičnih	
znanj,	spretnosti	in	veščin	so	primerne	taksonomije,	ki	predstavljajo	ustre-
zen	pripomoček	za	opredelitev	kvantitete	in	kvalitete	znanj,	spretnosti	in	
veščin.	Za	različna	znanja	so	različno	primerne	različne	taksonomije,	kar	
je	prikazano	v	prem	delu	tega	gradiva.	V	nadaljevanju	smo	za	oblikova-
nje	področij,	kriterijev	in	opisa	dosežka	uporabili	Bloomovo	in	Marzanovo	
taksonomijo	(glej	prvi	del	teksta).	Za	prikaz	oblikovanja	področij,	kriterijev	
in	opisa	optimalnega	dosežka	smo	izbrali	primer	 iz	programske	enote:	
poznavanje	zgradbe	in	delovanja	elementov	električnega	kroga,	elek-
tronskih	elementov	ter	elektronskih	sklopov.

Znanja:

  kriterij

področje

poznavanje razumevanje uporaba

simboli shema	 električnega	 tokokroga	 in	 grafični	
simboli:	 upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	
navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	kondenza-
tor,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivno-
stjo,	 priključno	 mesto,	 varovalka,	 odvodnik	
prenapetosti,	 ampermeter,	 voltmeter,	 gal-
vanometer,	 transformator,	generator,	motor,	
žarnica,	akumulator,	baterija,	stikali,	dvopol-
no	stikalo,	ozemljitev

shema	 električnega	 tokokroga	 in	 grafični	
simboli:	 upor,	 potenciometer,	 grelo,	 tuljava,	
navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	kondenza-
tor,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivno-
stjo,	 priključno	 mesto,	 varovalka,	 odvodnik	
prenapetosti,	 ampermeter,	 voltmeter,	 gal-
vanometer,	 transformator,	generator,	motor,	
žarnica,	akumulator,	baterija,	stikali,	dvopol-
no	stikalo,	ozemljitev

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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  kriterij

področje

poznavanje razumevanje uporaba

pojmi električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električne	
energije,	 električni	 vod,	 nazivna	 napetost	
(mala,	nizka,	srednja	visoka),	prevodniki	(ko-
vine,	uporove	žice,	oglje,	elektroliti),	izolatorji,	
jakost	 toka,	gostota	 toka,	dopustna	gostota	
toka,	 električna	 napetost,	 električni	 poten-
cial,	 električno	 polje,	 električna	 upornost,	
električna	 prevodnost,	 specifična	 upornost,	
temperaturni	 koeficient,	 napetostni	 padec,	
električna	energija	in	moč,	izkoristek	stroja

električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
vir	 električne	 energije,	 porabnik	 elek-
trične	energije,	električni	vod,	nazivna	
napetost	(mala,	nizka,	srednja	visoka),	
prevodniki	(kovine,	uporove	žice,	oglje,	
elektroliti),	izolatorji,	jakost	toka,	gostota	
toka,	 dopustna	 gostota	 toka,	 električ-
na	napetost,	električni	potencial,	elek-
trična	upornost,	električna	prevodnost,	
specifična	 upornost,	 temperaturni	 ko-
eficient,	 napetostni	 padec,	 električna	
energija	in	moč,	izkoristek	stroja*

električna	energija
električni	tok
električni	tokokrog
vir	 električne	 energije,	 porabnik	 električ-
ne	 energije,	 električni	 vod,	 nazivna	 nape-
tost	(mala,	nizka,	srednja	visoka),	prevodniki	
(kovine,	 uporove	 žice,	 oglje,	 elektroliti),	 izo-
latorji,	 jakost	 toka,	 gostota	 toka,	 dopustna	
gostota	 toka,	 električna	 napetost,	 električ-
ni	potencial,	električna	upornost,	električna	
prevodnost,	 specifična	 upornost,	 tempera-
turni	 koeficient,	 napetostni	 padec,	 električ-
na	energija	in	moč,	izkoristek	stroja

zakonitosti smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	
električne	 upornosti	 vodnika	 od	 snovi	 vo-
dnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	tem-
perature	 na	 električno	 upornost,	 odvisnost	
dopustne	 gostote	 toka	 v	 vodnikih	 od	 vrste	
materiala,	 prereza	 voda,	 izolacije	 voda	 in	
temperature	okolice,	Ohmov	zakon,	Zakoni-
tosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	(zapo-
redna)	vezave	(I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)

smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	 in	prevodnosti,	od-
visnost	električne	upornosti	vodnika	od	
snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	 in	pre-
reza,	 vpliv	 temperature	 na	 električno	
upornost,	 Ohmov	 zakon,	 Zakonitosti	
paralelne	 (vzporedna)	 in	 serijske	 (za-
poredna)	 vezave	 (I.	 in	 II.	 Kirchhoffov	
zakon)*

smer	in	hitrost	električnega	toka,	
razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnost	
električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodni-
ka,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	tempe-
rature	na	električno	upornost,	Ohmov	zakon,	
Zakonitosti	paralelne	(vzporedna)	in	serijske	
(zaporedna)	vezave	 (I.	 in	 II.	 Kirchhoffov	 za-
kon)

merske	enote Coulombe	 (C),	 Amper	 (A),	 Volt	 (V),	 Ohm	
(Ω),	Siemens	(S),	Watt	(W)

Coulombe	 (C),	 Amper	 (A),	 Volt	 (V),	 Ohm	
(Ω),	Siemens	(S),	Watt	(W)

stroji	in	naprave Generator,	akumulator,	 termoelement,	 foto-
element,	električni	števci,	wattmeter,	amper-
meter	z	vrtljivim	železom,	ampermeter	z	vrtlji-
vo	tuljavico,	voltmetri*

Generator,	akumulator,	termoelement,	
fotoelement,	 električni	 števci,	 wattme-
ter,	 ampermeter	 z	 vrtljivim	 železom,	
ampermeter	z	vrtljivo	tuljavico,	voltme-
tri*

Generator,	akumulator,	 termoelement,	 foto-
element,	električni	števci,	wattmeter,	amper-
meter	z	vrtljivim	železom,	ampermeter	z	vrtlji-
vo	tuljavico,	voltmetri*
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Spretnosti in veščine (miselni procesi)

področje kriterij opis dosežka

merjenje pravilnost	postopka
natančnost	meritve

jakosti	električnega	toka	–	ampermeter	z	zaporedno	vezavo	–	do	2%napake
električne	napetosti	–	voltmeter	–	vzporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	moči	–	wattmeter	–	zaporedna	vezava	–	do	2%	napake
električne	upornosti/prevodnosti	–	zaporedna	vezava	–	do	1%	napake

primerjanje ustreznost	(pravilnost)	kriterijev	primerjanja električnih	vodnikov
•	 glede	na	prevodnost	/	upornost
•	 glede	na	prerez,	dolžino,	snov
prevodnosti	/upornosti
•	 glede	na	temperaturo
•	 glede	na	jakost	toka	in	napetost
električnih	virov
•	 glede	na	energetske	pretvorbe
strojev	in	naprav
•	 glede	na	nazivno	napetost
•	 glede	na	izkoristek

razvrščanje pravilnost	razvrstitve	glede	na	uporabljene	
kriterije

električnih	vodnikov	glede	na	prevodnost
•	 Prevodniki	in	izolatorji
električnih	virov	po	pretvorbi
•	 z	elektromagnetno	indukcijo	(generator)
•	 s	kemijskimi	procesi	(galvanski	člen,	akumulator)
•	 z	delovanjem	toplote	na	stik	dveh	kovin	(termoelement)
•	 z	delovanjem	svetlobe	na	nekatere	kovine	(fotoelement)
strojev	in	naprav	glede	na	nazivno	napetost
•	 mala,	nizka,	srednja,	visoka
strojev	in	naprav	glede	na	izkoristek	
•	 %

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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področje kriterij opis dosežka

sklepanje	z	in-
dukcijo

	pravilnost	izpeljanih	sklepov R=ρ	1/A	(Ω)	-	odvisnost	električne	upornosti	vodnika	od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	
in	prereza
U=I	x	R	(V)	-	na	osnovi	meritev	upornosti,	jakosti	in	napetosti	sklepati	o	njihovih	raz-
merjih.	
R	=	1	/	G	(Ω)	-	razmerje	upornosti	in	prevodnosti,	
R	=	Ro	(1+Δtα)	(Ω)	-	vpliv	temperature	na	električno	upornost,	
1/R	=	1/R1+1/R2+1/R3	(Ω)	-	I.	Kirchhoffov	zakon	(vzporedna	vezava)
R	=	R1+R2+R3	(Ω)	-	II.	Kirchhoffov	zakon	(zaporedna	vezava)

sklepanje	z	de-
dukcijo

pravilnost	izpeljanih	sklepov Na	osnovi	Ohmovega	zakona	sklepati	na	ustrezne	napetosti,	jakosti,	upornosti,	na	
osnovi	dveh	Kirchhoffovih	zakonov	sklepati	na	ustrezne	zamenjave	upornosti	pri	vzpo-
rednih	in	zaporednih	vezavah
na	osnovi	razmerja	upornosti	in	prevodnosti,	odvisnosti	električne	upornosti	vodnika	
od	snovi	vodnika,	dolžine	vodnika	in	prereza,	vpliv	temperature	na	električno	upor-
nost,	odvisnosti	dopustne	gostote	toka	v	vodnikih	od	vrste	materialov,	prereza	voda,	
izolacije	voda	in	temperature	okolice	sklepati	na	ustrezne	vrednosti	

abstrahiranje pravilnost	rabe	simbolov
pravilnost	povezav	v	tokokrogu

risanje	električnih	shem
grafični	simboli:	upor,	potenciometer,	grelo,	tuljava,	navitje,	navitje	z	železnim	jedrom,	
kondenzator,	kondenzator	s	spremenljivo	kapacitivnostjo,	priključno	mesto,	varovalka,	
odvodnik	prenapetosti,	ampermeter,	voltmeter,	galvanometer,	transformator,	genera-
tor,	motor,	žarnica,	akumulator,	baterija,	stikali,	dvopolno	stikalo,	ozemljitev.

reševanje	pro-
blemov

pravilnost	izbranih	metod	reševanja
pravilnost	izbranih	algoritmov
pravilnost	rešitve

reševanje	dobro	definiranih	problemov:	metoda	od	konca	proti	začetku
algoritmi	(Ohmov	zakon,	I.	in	II.	Kirchhoffov	zakon)	npr.	nadomestni	upor	pri	vzpore-
dnih	in	zaporednih	povezavah;	povečanje	merilnega	območja	ampermetra	in	volt-
metra	itn.

analiza	napak pravilnost	pri	ugotavljanju	virov	napak tolerance	pri	merjenju	električnega	toka,	jakosti,	napetosti,	upornosti	v	%	padca	na-
petosti

Prikazano	razpredelnico	smo	že	videli	na	začetku	tega	teksta.	To	pomeni,	
da	nas	načrtovanje	učnih	situacij	preko	katalogov	znanj	pripelje	prav	tako	
do	opredelitve	kvantitete	 in	kvalitete	znanj,	spretnosti	 in	veščin	(z	upora-
bo	ali	brez	različnih	taksonomij)	razlika	pa	je	v	načrtovanju	učnih	sklopov.		

V	primeru	učnih	tem	so	učni	sklopi	posameznih	predmetov	neodvisni	in	
se	ne	povezujejo	z	učnimi	sklopi	drugih	programskih	enot,	pri	načrtova-
nju	učnih	situacija	pa	se	učni	sklopi	posameznih	programskih	enot	pove-
zujejo	med	sabo	(že	zaradi	samega	načina	načrtovanja	učne	situacije).
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1.5.3 Splošnoteoretično znanje, spretnosti in veščine

Za	opredelitev	znanj,	 spretnosti	 in	veščin	(kaj	naj	bi	dijaki	ob	zaklju-
čeni	učni	temi	znali,	zmogli,	obvladali)	pri	splošno	izobraževalnih	zna-
njih,	 spretnostih	 in	 veščinah	 si	 lahko	 prav	 tako	 lahko	 pomagamo	 s	
taksonomijami.	Pri	tem	je	treba	poudariti,	da	je	glede	na	različne	vr-
ste	znanj,	ki	prevladujejo	pri	posameznih	predmetih,	za	različne	pred-
mete	smiselno	uporabljati	različne	taksonomije.	Glede	na	dejstvo,	da	
smo	to	že	prikazali	v	poglavju	8,	tega	na	tem	mestu	ne	bomo	pona-
vljali.

Tako	smo	prišli	do	popolnoma	enakih	 razpredelnic	na	področju	stro-
kovno	teoretičnih,	splošno	izobraževalnih	ter	praktičnih	znanj,	spretnosti	
in	veščin,	kot	smo	jih	že	oblikovali	pri	načrtovanju	učnih	tem.	V	čem	je	
potem	razlika	med	načrtovanjem	in	ocenjevanjem	učnih	tem	in	učnih	
situacij?	

Prvi	način	načrtovanja	pri	načrtovanju	učnih	tem	ne	povezuje	znanja,	
spretnosti	 in	 veščine	 različnih	 programskih	 enot	 in	 integriranih	 ključ-
nih	kvalifikacij,	zato	v	tem	primeru	težko	govorimo	o	razvijanju	in	oce-
njevanju	kompetenc,	v	drugem	primeru,	pri	načrtovanju	učnih	situacij	
povezujemo	znanja,	 spretnosti	 in	veščine	 različnih	programskih	enot	
in	 integriranih	ključnih	kvalifikacij	okrog	realne	delovne	naloge,	zato	
lahko	govorimo	o	razvijanju	in	ocenjevanju	kompetenc.	Ne	glede	na	
način	 načrtovanja	 zmeraj	 pridemo	 do	 učnega	 sklopa	 (zaokrožene	
celote	znanj,	spretnosti	in	veščin,	ki	ga	poučujemo,	preverjamo	in	oce-
njujemo),	ki	je	predmet	ocenjevanja.	K	oblikovanju	preizkusov	znanja	
določenega	učnega	sklopa	pristopamo	na	enak	način,	ne	glede	na	
metodo	 oblikovanja	 učnega	 sklopa,	 pri	 tem	 si	 lahko	 pomagamo	 z	
ustreznimi	taksonomijami.	Razlika	pa	se	pojavi	pri	določanju	minimal-
nih	standardov.	V	primeru	načrtovanja	učnih	tem	je	osnova	za	dolo-
čanje	minimalnih	standardov	predznanje,	ki	naj	bi	ga	dijak	obvladal	
za	normalno	sledenje	pouku	v	prihodnosti	pri	 tej	programski	enoti,	v	
primeru	 načrtovanja	 učnih	 situacij	 pa	 je	 osnova	 za	 določanje	 mini-
malnih	standardov	tisto	znanje,	spretnosti	in	veščine,	ki	je	nujno	za	ko-
rektno	izvedbo	določene	delovne	naloge.	

Vsak	od	obravnavanih	načinov	načrtovanja	ima	svoje	prednosti	in	po-
manjkljivosti,	ki	jih	na	tem	mestu	ne	bomo	obravnavali.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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2 Primeri načrtovanja učnih situacij
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Avtorji:
-  Janko Čekon, Šolski center Velenje, 
 Elektro in računalniška šola
-  Branko Višnjar, Šolski center Velenje, 
 Elektro in računalniška šola

-  Boštjan Hribar, inž., Šolski center Velenje, Strojna šola
- Andrej Vasle, Šolski center Velenje, Strojna šola

Učna situacija:  
Popravilo stebelnega vrtalnega stroja  
(napaka na jermenici in posledično pregorel motor) 

učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

priprava	 delovnega	
mesta	na	osnovi	delov-
nega	naloga

Sprejem	delovne	dokumentacije.	
Priprava	 delovne	 mize	 ter	 pripa-
dajočega	 orodja	 (viličasti	 in	 na-
tični	 ključi)	 komplet	 izvijačev	 ter	
univerzalni	merilni	instrument.

varstvo	pri	delu
ME1,	ME4,	ME5	

vizualni	 pregled,	 elek-
tro	-	meritve	

pregled	zunanjih	poškodb
pregled-meritev	 navitja	 elektro	
motorja
pregled	 meritve	 kondenzatorja	
EM

ME1
•	 loči	posamezne	komponente	električnega	kroga,
•	 razume	osnovne	zakone	v	elektrotehniki,
•	 razume	elektromagnetne	pojave,
•	 izmeri	in	izračuna	napetost,	tok,	upornost,	moč,
•	 določi	prereze	vodnikov	in	varovalk	za	njihovo	varovanje,
•	 opiše	osnovne	preklopne	elemente	(rele,	kontaktor	…),
•	 nariše	shemo	električnega	vezja,	jo	komentira	in	povzame	njene	glavne	značilnosti,
•	 logično	sklepa

*	 legenda	kratic	se	nahaja	na	koncu	tabele
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Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja

učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

demontaža	elektromo-
torja

odklop,	demontaža	ohišja,	jerme-
nov,	elektromotorja,	
Odklop	 priključnega	 kabla,	 de-
montaža	
elekt.	 motorja	 z	 nosilne	 konstruk-
cije.

ME1,	ME5
•	 razlikuje	med	različnimi	vrstami	elektromotorjev
•	 poveže	pojme:	sila,	moment,	delo,	energija,	izkoristek.
•	 izbere	ustrezen	elektromotor	za	pogon	mehanskega	sklopa,
•	 predvidi	in	nastavi	elemente	za	zaščito	elektromotornih	pogonov,
•	 nastavi	osnovne	parametre	servo	in	koračnega	motorja	in	ga	pravilno	priključi,
•	 vzdržuje	osnovne	mehanske	in	električne	dele	motorjev.

diagnostika	elektromo-
torja	 in	odločitev	o	za-
menjavi	 ter	 naročilo	
novega

meritev	 upornosti	 navitij	 motorja,	
meritev	kondenzatorja,	
funkcionalni	 pregled	 stikala	 za	
vklop	motorja
Preizkus	 dielektrične	 prebojnosti	
navitja.
V	primeru	pregorelosti	navitja	na-
ročimo	nov	motor.	Nov	motor	na-
ročimo	na	osnovi	napisne	plošči-
ce.

ME1,	ME4,	ME5
•	 pojasni	princip	delovanja	preprostih	mehanizmov,	(princip	delovanja	jermenskega	

prenosa,	uporabi	elemente	za	zvezo	(	vijak,	vskočnik,	moznik),
•	 uporabi	osi	in	gredi	za	prenos	gibanja,
•	 uporabi	ležaje	(	kotalne),
•	 uporabi	gonila	za	prenos	gibanja	(jermensko),
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde,
•	 prepozna,	dimenzionira	in	izbere	elemente	za	zvezo	(vijak,	vskočnik,	sornik,	moznik,)
•	 prepozna,	izbere	ležaje	(kotalni	ležaji),
•	 prepozna	izbere	elemente	gonil	(jermensko).
•	 prepozna	vrste	elektromotorjev
•	 uporablja	ustrezno	orodje
•	 uporabi	merilne	instrumente
•	 uporabi	elektro	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde	
•	 izbira	ustrezne	postopke	dela
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učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

odstranitev	jermenice Odstranitev	 jermenice	 izvedemo	
s	 pomočjo	 ročnega	 trikrakega	
snemalca.
Nepoškodovano	 jermenico	 shra-
nimo	 za	 ponovno	 montažo	 (pa-
zimo,	da	ne	izgubimo	zagozde).

ME6,	ME7
•	 opiše	proces	gradnje	mehatronskih	sklopov	skozi	faze	planiranja,	koncipiranja,	vre-

dnotenja,	detajliranja	in	priprave	na	izvedbo,
•	 določi	vrstni	red	potrebnih	aktivnosti	pri	snovanju	in	konstruiranju	novega	sklopa,
vrednoti	izbrane	rešitve,	koncepte,	variante,
•	 opiše	zgradbo	strojev	in	naprav	ter	funkcije	njihovih	delov,
•	 opiše	postopek	sestavljanja	in	razstavljanja	sklopov,
•	 opiše	funkcijo	in	delovanje	zaščitnih	naprav	in	jih	namesti	v	skladu	s	predpisi.

•	 uporabi	kataloge,	priročnike,	tabele,	diagrame,	načrte,	standarde,
•	 razdeli	mehatronski	sistem	na	delne	sklope,
•	 načrtuje	preproste	mehatronske	sklope,
•	 izvede	montažo	mehatronskih	sklopov	(vodil,	pogonskih	strojev,	pozicionirnih	siste-

mov,	merilnih	sistemov,	sistemov	vodenja),
•	 pravilno	uporabi	orodja	in	priprave	pri	sestavljanju	in	razstavljanju,
•	 izvede	enostavne	nastavitve	novega	sklopa,	stroja,
•	 izvede	razgradnjo	stroja	in	pripravi	elemente	za	reciklažo	v	skladu	z	ekološkimi	zah-

tevami.

mehanski	preizkus	vrte-
nja	glave

ročni	preizkus	vrtenja	glave	vrtal-
nega	
stroja,	preizkus	 in	meritev	zračno-
sti	 oz.	 poškodovanosti	 vretena	 in	
ležajev.

ME6,	ME7
•	 analizira	tok	signalov	in	funkcije	mehatronskih	sestavin	s	pomočjo	blokovnih	shem,
•	 predvidi	možna	mesta	okvar.
•	 uporabi	osnovne	metode	pri	diagnosticiranju	napak	in	upošteva	navodila	–	algorit-

me	proizvajalcev,
•	 zamenja	okvarjen	mehatronski	sklop	(elemente	za	zvezo,	ležaje,	sklopke,	elemente	

gonil,	pnevmatične,	hidravlične	in	elektronske	elemente	sistemov	vodenja),
•	 izvede	funkcionalni	preizkus	zamenjanega	dela	in	celotnega	stroja	po	popravilu,
•	 odkrije	vzroke	okvar,
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	načrte,	standarde,	navodila	proizvajalcev,
•	 načrtuje	potek	razstavljanja	in	sestavljanja	naprave	ali	sklopa.

demontaža	vretena S	pomočjo	segerjevih	klešč	spro-
stimo	 zagozde	 in	 izvlečemo	 vre-
teno.	

ME6,	ME7
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učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

zamenjava	ležaja	 S	 pomočjo	 ročnega	 trikrakega	
snemalca	
snamemo	obstoječe	ležaje.	Zapi-
šemo	si	oznake	ležajev	za	naroči-
lo	novih.

ME6,	ME7

montaža	vretena Po	obratnem	vrstnem	redu	vstavi-
mo	vreteno	v	ležišče	ležajev	in	ga	
pritrdimo	z	zagozdami.

ME6,	ME7

montaža	jermenice Natančno	 namestimo	 jermenico	
na	vreteno	in	jo	pritrdimo	z	zagoz-
dami.

ME6,	ME7

montaža	 elektromotor-
ja	in	priklop

Preverimo	 nov	 elektro	 motor,	 če	
ustreza	 zahtevam.	 Pritrdimo	 ga	
na	ohišje,	
priključimo	dovodni	kabel	ter	zve-
žemo	stikalo.

ME1,	ME4,	ME5

montaža	jermenov Namestimo	 jermene	 v	 delovno	
pozicijo	 in	 poskrbimo	 za	 njihovo	
pravilno	napetost.

ME6,	ME7

montaža	ohišja Zmontiramo	 zaščitno	 ohišje	 jer-
menov	in	ročno	preizkusimo	delo-
vanje	oz.	vrtenje	stroja.

ME6,	ME7

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

končne	 električne	 me-
ritve	in	delovno
poročilo

Nastavitev	 merjenih	 parametrov	
merilnega
Instrumenta	MACHINE	TESTER	MA	
2082
Povezava	merjenca	z	merilnim	in-
strum.
Machine	tester	MA	2082
Izvedba	 meritve	 z	 instrumentom	
MACHINE	TESTER	MA	2082
Vnos	merilnega	rezultata	v	merilni	
protokolni	list	
Pospravljanje	 učnega	 merilnega	
mesta.
Shranitev	merilnega	instrumenta.

ME5

funkcionalni	preizkus Vizuelno	pregledamo,	če	so	bile	
na	vrtalnem	stroju	bile	odpravlje-
ne	vse	napake.
Preverimo	trdnost	mehanskih	spo-
jev,	stebelni	vrtalni	stroj	priključimo	
na	delovno	napetost	in	s	stikalom
vključimo	 stroj.	 Sedaj	opazujemo	
delovanje	 vrtalnega	 stroja	 in	 ga	
postopoma	 obremenjujemo	 na	
standardno	obremenitev.

ME1,	ME4,	ME5
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učni korak
K A J ?

(postopki dela)

navodila za potek dela  
K A K O ?
(izvedba)

utemeljitev
ZAKAJ TAKO?

(splošna in strokovna znanja, spretnosti in veščine)

končne	 električne	 me-
ritve	in	delovno
poročilo

Nastavitev	 merjenih	 parametrov	
merilnega
Instrumenta	MACHINE	TESTER	MA	
2082
Povezava	merjenca	z	merilnim	in-
strum.
Machine	tester	MA	2082
Izvedba	 meritve	 z	 instrumentom	
MACHINE	TESTER	MA	2082
Vnos	merilnega	rezultata	v	merilni	
protokolni	list	
Pospravljanje	 učnega	 merilnega	
mesta.
Shranitev	merilnega	instrumenta.

ME5

funkcionalni	preizkus Vizuelno	pregledamo,	če	so	bile	
na	vrtalnem	stroju	bile	odpravlje-
ne	vse	napake.
Preverimo	trdnost	mehanskih	spo-
jev,	stebelni	vrtalni	stroj	priključimo	
na	delovno	napetost	in	s	stikalom
vključimo	 stroj.	 Sedaj	opazujemo	
delovanje	 vrtalnega	 stroja	 in	 ga	
postopoma	 obremenjujemo	 na	
standardno	obremenitev.

ME1,	ME4,	ME5

Na	osnovi	analize	delovne	naloge	opredelimo	kaj	naj	bi	dijaki	znali,	zmogli,	obvladali	po	končani	obravnavi	te	učne	situacije.

Učna situacija: Popravilo stebelnega vrtalnega stroja (napaka na jermenici in posledično pregorel motor)

področje kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

postopki	dela priprava	delovnega	mesta	na	osnovi	delovnega	naloga
vizualni	pregled,	elektro	-	meritve	
demontaža	elektromotorja
diagnostika	elektromotorja	in	odločitev	o	zamenjavi	ter	naročilo	novega
odstranitev	jermenice
mehanski	preizkus	vrtenja	glave
demontaža	vretena
zamenjava	ležaja	
montaža	vretena
montaža	jermenice
montaža	elektromotorja	in	priklop
montaža	jermenov
montaža	ohišja
končne	električne	meritve	in	delovno	poročilo	-	razumevanje	potrebnih	zakonsko	predpisanih	meritev	in	
jih	znati	vpisati	na	merilni	protokolni	list
funkcionalni	preizkus

uporaba	 strojev,	 oro-
dij	in	naprav:

ročno	orodje	(tudi	električno)
univerzalni	inštrument
snemalec	ležajev
profesionalni	merilni	instrument	za	merjenje	električnih	strojev	MA	2082

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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področje kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

uporaba	 tehnično-
tehnološke	 dokumen-
tacije:

delovni	nalog
naročilnica	za	material
katalog	ležajev
katalog	elektromotorjev
katalog	jermenov
priročnik	za	meritve,	izvajanje	zakonskih	meritev	varnosti	električne	opreme	strojev	in	naprav
navodilo	za	uporabo	machine	tester	MA	2082
vaje	za	izvajanje	meritev	na	električnih	strojih	in	napravah,	demo	tabla	MA	2054
delovno	poročilo

pripadajoča	 strokov-
no	teoretična	znanja

ME1:	
•	 loči	posamezne	komponente	električnega	kroga,
•	 razume	osnovne	zakone	v	elektrotehniki,
•	 razume	elektromagnetne	pojave,
•	 izmeri	in	izračuna	napetost,	tok,	upornost,	moč,
•	 določi	prereze	vodnikov	in	varovalk	za	njihovo	varovanje,
•	 opiše	osnovne	preklopne	elemente	(rele,	kontaktor	…),
•	 nariše	shemo	električnega	vezja,	jo	komentirati	in	povzame	njene	glavne	značilnosti,
•	 logično	sklepa,

ME4:
•	 pojasni	princip	delovanja	preprostih	mehanizmov,	(princip	delovanja	jermenskega	prenosa,	uporabi	elemente	za	zvezo	

(vijak,	vskočnik,	moznik),
•	 uporabi	osi	in	gredi	za	prenos	gibanja,
•	 uporabi	ležaje	(kotalne),
•	 uporabi	gonila	za	prenos	gibanja	(jermensko),
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde
•	 prepozna,	dimenzionira	in	izbere	elemente	za	zvezo	(vijak,	vskočnik,	sornik,	moznik)
•	 prepozna,	izbere	ležaje	(kotalni	ležaji)
•	 prepozna	izbere	elemente	gonil	(jermensko)
•	 prepozna	vrste	elektromotorjev
•	 uporablja	ustrezno	orodje
•	 uporabi	merilne	instrumente
•	 uporabi	elektro	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde	
•	 izbira	ustrezne	postopke	dela
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področje kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

ME5:
•	 razlikuje	med	različnimi	vrstami	elektromotorjev
•	 poveže	pojme:	sila,	moment,	delo,	energija,	izkoristek.
•	 izbere	ustrezen	elektromotor	za	pogon	mehanskega	sklopa,
•	 predvidi	in	nastavi	elemente	za	zaščito	elektromotornih	pogonov,
•	 nastavi	osnovne	parametre	servo	in	koračnega	motorja	in	ga	pravilno	priključi,
•	 vzdržuje	osnovne	mehanske	in	električne	dele	motorjev.

ME6:
•	 opiše	proces	gradnje	mehatronskih	sklopov	skozi	faze	planiranja,	koncipiranja,	vrednotenja,	detajliranja	in	priprave	na	

izvedbo,
•	 določi	vrstni	red	potrebnih	aktivnosti	pri	snovanju	in	konstruiranju	novega	sklopa,
•	 vrednoti	izbrane	rešitve,	koncepte,	variante,
•	 opiše	zgradbo	strojev	in	naprav	ter	funkcije	njihovih	delov,
•	 opiše	postopek	sestavljanja	in	razstavljanja	sklopov,
•	 opiše	funkcijo	in	delovanje	zaščitnih	naprav	in	jih	namesti	v	skladu	s	predpisi.

•	 uporabi	kataloge,	priročnike,	tabele,	diagrame,	načrte,	standarde,
•	 razdeli	mehatronski	sistem	na	delne	sklope,
•	 načrtuje	preproste	mehatronske	sklope,
•	 izvede	montažo	mehatronskih	sklopov	(vodil,	pogonskih	strojev,	pozicionirnih	sistemov,	merilnih	sistemov,	sistemov	vodenja),
•	 pravilno	uporabi	orodja	in	priprave	pri	sestavljanju	in	razstavljanju,
•	 izvede	enostavne	nastavitve	novega	sklopa,	stroja,
•	 izvede	razgradnjo	stroja	in	pripravi	elemente	za	reciklažo	v	skladu	z	ekološkimi	zahtevami.

ME7:
•	 analizira	tok	signalov	in	funkcije	mehatronskih	sestavin	s	pomočjo	blokovnih	shem,
•	 predvidi	možna	mesta	okvar
•	 uporabi	osnovne	metode	pri	diagnosticiranju	napak	in	upošteva	navodila	–	algoritme	proizvajalcev,
•	 zamenja	okvarjen	mehatronski	sklop	(elemente	za	zvezo,	ležaje,	sklopke,	elemente	gonil,	pnevmatične,	hidravlične	in	•	

•	 elektronske	elemente	sistemov	vodenja),
•	 izvede	funkcionalni	preizkus	zamenjanega	dela	in	celotnega	stroja	po	popravilu,
•	 odkrije	vzroke	okvar,
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	načrte,	standarde,	navodila	proizvajalcev,
•	 načrtuje	potek	razstavljanja	in	sestavljanja	naprave	ali	sklopa

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja



196

področje kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali

pripadajoča	 splošno	
teoretična	znanja

druge	IKK

V	tej	učni	situaciji	uresničujemo	določene	cilje	petih	modulov.

ME1:	poznavanje	zgradbe	in	delovanja	elementov	električnega	kroga,	
elektronskih	elementov	ter	elektronskih	sklopov

ME4:	poznavanje	zgradbe	in	delovanja	mehanskih	elementov	oziroma	
sklopov

ME5:	poznavanje	zgradbe	in	delovanja	električnih	strojev	oziroma	naprav

ME6:	gradnja	mehatronskih	sistemov	ter	planiranje	montaže	in	demonta-
že	mehatronskih	sistemov

ME7:	diagnosticiranje	napak	in	popravila	mehatronskih	sistemov

Na	 osnovi	 ciljev	 znotraj	 vsakega	 modula	 oblikujemo	 učni	 sklop,	 ki	 ga	
poučujmo	in	tudi	ocenjujemo.	V	nadaljevanju	je	primer	učnega	sklopa	
„Jermenska	gonila,	ležaji,	razstavljive	zveze“	iz	modula	ME	4:	Poznavanje	
zgradbe	in	delovanja	mehanskih	elementov	oziroma	sklopov.

ME 4: poznavanje zgradbe in delovanja mehanskih elementov oziroma 
sklopov

Cilji:

Dijak:
•	 pojasni	princip	delovanja	preprostih	mehanizmov
•	 (princip	delovanja	jermenskega	prenosa,	
•	 uporabi	elemente	za	zvezo	(vijak,	vskočnik,	moznik),
•	 uporabi	osi	in	gredi	za	prenos	gibanja,
•	 uporabi	ležaje	(kotalne),
•	 uporabi	gonila	za	prenos	gibanja	(jermensko),
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde,

•	 prepozna,	 dimenzionira	 in	 izbere	 elemente	 za	 zvezo	 (vijak,	
vskočnik,	sornik,	moznik)

•	 prepozna,	izbere	ležaje	(kotalni	ležaji),
•	 prepozna	izbere	elemente	gonil	(jermensko).
•	 prepozna	vrste	elektromotorjev
•	 uporablja	ustrezno	orodje
•	 uporabi	merilne	instrumente
•	 uporabi	elektro	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde	
•	 izbira	ustrezne	postopke	dela

Učni sklop: JERMENSKA GONILA, LEŽAJI, RAZSTAVLJIVE ZVEZE

Dijak:
•	 pojasni	princip	delovanja	preprostih	mehanizmov
•	 uporabi	elemente	za	zvezo	(vijak,	vskočnik,	moznik),
•	 uporabi	osi	in	gredi	za	prenos	gibanja,
•	 uporabi	ležaje	(kotalne),
•	 uporabi	gonila	za	prenos	gibanja	(jermensko),
•	 uporabi	priročnike,	tabele,	diagrame,	standarde,
•	 prepozna,	 dimenzionira	 in	 izbere	 elemente	 za	 zvezo	 (vijak,	

vskočnik,	sornik,	moznik)
•	 prepozna,	izbere	ležaje	(kotalni	ležaji),
•	 prepozna	izbere	elemente	gonil	(jermensko).
Odgovor	na	vprašanje,	kaj	naj	bi	dijaki	znali,	zmogli,	obvladali	po	konča-
ni	obravnavi	učnega	sklopa	»Jermenska	gonila,	ležaji,	razstavljive	zveze“	
je	prikazan	v	naslednji	razpredelnici	(prilagojena	Bloomova	taksonomi-
ja.	Z	rdečim	tiskom	so	označeni	minimalni	standardi	(znanja	tega	modu-
la,	ki	so	nujno	potrebna	za	opravljanje	te	delovne	naloge).	
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kriteriji
področja poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

Zakonitosti

zakonitosti	 enakomernega	 krože-
nja,	 razlika	 vzporednih	 in	 mimo-
bežnih	 gredi,	 razmerje	 vstopne	 in	
iztopne	moči,	zveza	sojemanja,	po-
membnost	trenja

zakonitosti	 enakomernega	 kroženja,	
razlika	vzporednih	in	mimobežnih	gre-
di,	razmerje	vstopne	in	izstopne	moči,	
zveza	sojemanja,	pomembnost	trenja

zakonitosti	 enakomernega	 kroženja,	 razlika	
vzporednih	in	mimobežnih	gredi,	razmerje	vsto-
pne	in	izstopne	moči,

Nova	terminologija

os,	 gred,	 gonilna	 jermenica,	 gna-
na	 jermenica,	 brezkončni	 jermen,	
povratni	 pas,	 gnani	 pas,	 ploščati	
jermen,	 klinasti	 jermen,	 zobati	 jer-
men,	 prestavno	 razmerje,	 redukci-
ja,	multiplikacija, moč	ki	se	prena-
ša	preko	gonila,	vrtilni	moment,
Izkoristek	 gonila,drsni	 in	 kotalni	 le-
žaji,	 radialni	 in	 aksialni	 ležaji,	 ko-
talna	 telesa	 (kroglica,	 valjček,	 igli-
ca	sodček,	stožec),	mazalna	mast,	
mazalno	 olje,	 standardizacija	 le-
žajev,	 polkrožni	 moznik(	 oblika	 A),	
ravni	moznik	(oblika	B),	segmentni	
moznik,	utorne	gredi,	utorna	pesta
standardizacija	moznikov,

os,	 gred,	 gonilna	 jermenica,	 gnana	
jermenica,	brezkončni	 jermen,	povra-
tni	pas,	gnani	pas,	ploščati	jermen,	kli-
nasti	 jermen,	 zobati	 jermen,	 prestav-
no	 razmerje,	 redukcija,	multiplikacija,	
moč,	ki	se	prenaša	preko	gonila,	vrtilni	
moment,
izkoristek	 gonila,	 drsni	 in	 kotalni	 leža-
ji,	 radialni	 in	aksialni	 ležaji,	kotalna	te-
lesa	 (kroglica,	 valjček,	 iglica	 sodček,	
stožec),	mazalna	mast,	mazalno	olje,	
standardizacija	 ležajev,	polkrožni	mo-
znik(	oblika	A),	ravni	moznik	(oblika	B),	
segmentni	moznik,	utorne	gredi,	utor-
na	pesta	standardizacija	moznikov,

os,	gred,	gonilna	jermenica,	gnana	jermenica,	
brezkončni	jermen,
povratni	pas,	gnani	pas,
ploščati	jermen,	klinasti	jermen,	zobati	jermen,
prestavno	razmerje,	redukcija,	
multiplikacija,	moč,	ki	se	prenaša	preko	gonila,
vrtilni	moment,
izkoristek	gonila,	drsni	in	kotalni	ležaji,	radialni	in	
aksialni	 ležaji,	kotalna	 telesa	(kroglica,	valjček,	
iglica	sodček,	stožec),	mazalna	mast,	mazalno	
olje,	 standardizacija	 ležajev,	 polkrožni	 moznik(	
oblika	 A),	 ravni	 moznik	 (oblika	 B),	 segmentni	
moznik,	utorne	gredi,	utorna	pesta
standardizacija	moznikov,

Kaj naj bi dijaki znali, zmogli, obvladali 

Učni sklop Tematsko gonilo, ležaji, nastavljive zveze	(minimalni	standard	je	označen	z	barvnim	tiskom)

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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kriteriji
področja poznavanje razumevanje uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje

OZNAKE

medosna	razdalja	a	
premer	gonilne	jermenice	d1

premer	gnane	jermenice	d2	
napenjalna	sila	Fa
centrifugalna	sila	Fc
sila	v	jermenu	F1,	F2,	F0
objemni	kot	na	gonilni	jermenici	α1
objemni	kot	na	gnani	jermenici	α2
kot	 med	 dotikalno	 točko	 jermena	
in	jermenico	δ
širina	jermena b
debelina	jermena	s
dolžina	jermena	l
dolžina	moznika	l
širina	moznika	b
višina	moznika	h

medosna	razdalja	a	
premer	gonilne	jermenice	d1

premer	gnane	jermenice	d2	
napenjalna	sila	Fa

centrifugalna	sila	Fc

sila	v	jermenu	F1, F2, F0

objemni	kot	na	gonilni	jermenici	α1
objemni	kot	na	gnani	jermenici	α2
kot	med	dotikalno	točko	jermena	in	jermenico	λ
širina	jermena b
debelina	jermena	s
dolžina	jermena	l
dolžina	moznika	l
širina	moznika	b
višina	moznika	h

MERSKE	ENOTE

hitrost	v	[m/s],	
vrtilna	frekvenca	n	[s-1],	
kotna	hitrost	ω	[s-1],
prestavno	razmerje	i	[/]
izkoristek	η	[/]
moč	P	[W]
vrtilni	moment	T	[Nm]
dolžina	l	[mm]
širina	b	[mm]
višina	h	[mm]

hitrost	v	[m/s],	
vrtilna	frekvenca	n	[s-1],	
kotna	hitrost	ω	[s-1],
prestavno	razmerje	i	[/]
izkoristek	η	[/]
moč	P	[W]
vrtilni	moment	T	[Nm]
dolžina	l	[mm]
širina	b	[mm]
višina	h	[mm]

STROJI	IN	NAPRAVE

pogonski	 elektromotor,	 gonilna	
jermenica,	 gnana	 jermenica,	 na-
penjalna	 jermenica,	 delovni	 stroj,	
reduktor,	 multiplikator,drsni	 ležaj,	
kotalni	ležaj,	moznik

pogonski	elektromotor,	gonilna	jerme-
nica,	 gnana	 jermenica,	 napenjalna	
jermenica,	delovni	stroj,	reduktor,	mul-
tiplikator,	drsni	 ležaj,	 kotalni	 ležaj,	mo-
znik

pogonski	elektromotor,	gonilna	jermenica,	gna-
na	 jermenica,	 napenjalna	 jermenica,	 delovni	
stroj,	reduktor,	multiplikator,	drsni	ležaj,	kotalni	le-
žaj,	moznik
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Na	osnovi	razpredelnice	je	nastal	naslednji	preizkus	znanja:

Preizkus znanja:

1			 S	puščicami	poveži	veličine	in	enote:

vrtilna frekvenca [	m/s	]

kotna hitrost [s-1	]

moč [W]

prestavno razmerje [	Nm	]

vrtilni moment [s-1	]

hitrost [	]

Vsaka pravilna povezava 1 točka, 
Skupaj: 6 točk

2			 Obkroži	pravilno	trditev		 	
 

Reduktor je gonilo, ki poveča vrtilno frekvenco in 
zmanjšuje vrtilni moment. 

DA NE

Izkoristek gonila je razmerje med močjo na izstopni 
in močjo na vstopni strani gonila.

DA NE

Prestavno razmerje i je razmerje kotnih hitrosti ali vr-
tilnih frekvenc gnanega in gonilnega dela gonila.

DA NE

Jermenska gonila so v primerjavi z ostalimi gonili 
hrupnejša.

DA NE

 Vsaka pravilna obkrožitev 1 točka 
Skupaj: 4 točke

3	 S	puščicami	poveži	spodaj	 imenovane	jermene	s	
sliami:		

ozobljeni klinasti jermen

široki klinasti jermen

heksagonalni jermen

krogli klinasti jermen

ozobljeni klinasti jermen

Vsak pravilna povezava1 točka 
 Skupaj: 5 točk

4	 Katera	trditev	NE	trdi	za	lastnosti	ploščatih	jerme-
nov:	

 a  velika natezna trdnost 
 b  slaba gibkost
 c  majhen trajni raztezek 

Pravilno izbran odgovor 1 točka

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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5	 V	okvirček	za	spodnje	narisane	kotalne	ležaje	na-
piši	vrsto	kotalke:	

Pravilni odgovor 1 točka
 Skupaj: 5 točk

6			 V	okvirčke	dopolni	z	zgradbo	ležaja:	

Pravilna dopolnitev 1 točka
Skupaj: 4 točke

7			 Obkroži	pravilno	trditev	za	križno	gonilo	
a s pomočjo križnega gonila, dobimo istosmerni vrtilni 

moment 
b  se uporablja za povečanje moči 
c s pomočjo križnega gonila prenašamo vrtenja v naspro-

tni smeri
 d  se uporablja za povečanje vrtilnega momenta

Pravilno izbran odgovor 1 točka 

8			 Napiši	uporabo	klinastega	jermena!	Razloži,	kate-
re	prednosti	ima	klinasti	jermen	pred	Pravilna	upo-
raba	jermena	ploščatim	jermenom!	

	 _____________________________________________
	 _____________________________________________
	 _____________________________________________

 Pravilna uporaba jermena 1 točka 
  Pravilne prednosti 1 točka

     Skupaj: 2 točki

9			 Elektromotor	 poganja	 preko	 klinastega	 jermen-
skega	 gonila	 ventilator	 moči	 P=1,5kW,	 pri	 vrtilni	
frekvenci	 n1=1000min-1.	 Premer	 gonilne	 jermeni-
ce	 je	 d1=80mm,	 gnane	 jermenice	 d2=250mm	 in	
medosje	a=300mm.	Določi	moč	enega	profila	A-
axh=13x8;	koliko	je	potrebno	število	jermenov?

	 _____________________________________________	
_____________________________________________	
_____________________________________________	
_____________________________________________	
_____________________________________________

Nastavitev problema 1 točka
       Pravilna enačba 1 točka
      Pravilni izračun 2 točki
      Pravilni odgovor 1 točka
     Skupaj 5 točk

10			 Pri	 praktičnem	 delu	 si	 popravljal	 stebelni	 vrtalni	
stroj.	Odgovori	na	naslednja	vprašanja:

Vsak pravilen odgovor 2 točki 
 Skupaj: 8 točk

 a Katero orodje si potreboval za popravilo?:
	 _____________________________________________	

_____________________________________________
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 b Opiši postopek demontaže jermenice:
	 _____________________________________________

_____________________________________________	
_____________________________________________	
_____________________________________________

	 _____________________________________________

c Kateri moznik si prepoznal pri jermenici? Opiši moznik in 
ga skiciraj! 

	 _____________________________________________	

_____________________________________________
_____________________________________________	
_____________________________________________

 d Kje in kako si izbral ustrezen ležaj?

	 	 __________________________________________________	
	 __________________________________________________	
	 __________________________________________________	
	 __________________________________________________

končne električne meritve in delovno poročilo

nastavitev merjenih parametrov merilnega

Instrumenta MACHINE TESTER MA 2082

povezava merjenca z merilnim instrum.

Machine tester MA 2082

izvedba meritve z instrumentom MACHINE TESTER MA 
2082

vnos merilnega rezultata v merilni 

protokolni list 

pospravljanje učnega merilnega mesta

shranitev merilnega instrumenta

ME5

Na enak način opredelimo znanja, spretnosti in veščine učnih sklopov 
drugih modulov, ki vstopajo v to učno situacijo.

Pri tem je treba opozoriti, da so učne situacije lahko bolj ali manj obse-
žne in kompleksne. Prikazana učna situacija: „Popravilo stebelnega vrtal-
nega stroja (napaka na jermenici in posledično pregorel motor)“ je zelo 

obsežna in kompleksna, lahko pa bi jo zožali tako, da izberemo samo en 
učni korak in ga bolj natančno razdelamo, kot npr. predzadnji korak v pri-
kazani učni situaciji:

V	tem	primeru	bomo	dobili	naslednjo	analizo	delovne	naloge,	ki	je	v	tem	
primeru	vezana	samo	na	en	modul	(ME5).

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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končne električne meritve in delovno 
poročilo
izolacijska upornost povezovalnih vo-
dnikov, motorja

ME5

Korak	1.
Preverimo,	če	je	naš	merjenec
(asinhronski	motor)
v	breznapetostnem	stanju.

Z	univerzalnim	merilnim	instrumentom	preverimo
breznapetostno	stanje	merjenca.	Instrument	nastavi	na	merjenje	
napetosti	AC	600V.
Vizuelno	preverimo	stanje	priključnih	kablov,
stikal,	merjenca.	Opravimo	meritev,	v	kolikor
s	pomočjo	inštrumenta	nismo	izmerili
prisotnost	napetosti,	lahko	pričnemo	z	meritvami.
Merjenje	napetosti	z	univerzalnim	merilnim
instrumentom	smo	v	predhodnih	vajah	obdelali.

Zaradi	standardizacije	pripadajočih	tehnič-
nih	predpisov:	
DIN	VDE	071/0702,
SIST	EN	60204-1	varnost	strojev
SIST	HD	384.4.41	S2+A1	zaščita	pred	električ-
nim	udarom
SIST	EN	384.7.704	električne	inštalacije	na	za-
časnih	in	premičnih	gradbiščih.

Korak	2.
Nastavitev	merjenih	parametrov	meril-
nega
Instrumenta	Machine	tester	MA	2082

Postavimo	preklopnik	v	položaj	MΩ	(izolacijska	upornost),	prika-
že	se	spodnja	slika.
Nastavitev	parametrov	merjenja:
•	meja	upornosti	izolacije
	-	pritisni	tipko	Rmin, prikaže	se	spodnja	slika	
Uporabi	tipko	↑in	↓za	nastavitev	želene	vrednosti.
Če	je	prikazan	rezultat	manjši,	kot	je	nastavljena	meja	bo	prisoten	
neprekinjen	zvočni	signal	(med	meritvijo	in	po	končani	meritvi).
Zvočnega	signala	ni,	če	je	nastavljena	mejna	vrednost	označe-
na	z	˝*MΩ˝.	
-	Pritisni	tipko	Exit	za	izstop	iz	menija.
•Merilna	napetost
S	tipko	U nastavi	želeno	merilno	napetost,	Ki	 je	 lahko	500	V	DC	
ali	1000	V	DC
•Timer	vklop/izklop
-	Glej	navodilo	v	poglavju	4.1.	Korak	2
•Nastavitev	timerja	
-	Glej	navodilo	v	poglavju	4.1.	Korak	2

Pri	teoretičnem	pouku	merjenje	elek.	veličin.	
Obdelali	smo	priročnik	za	uporabo	merilne-
ga	instrumenta	Machine	tester	MA	2082

Korak	3.
Povezava	merjenca	z	merilnim	instrum.
Machine	tester	MA	2082

Priključimo	testne	vezi	med	merilnim	instrumen.
MA	2082	in	merjencem	(asinhronski	motor).
Po	merilni	 shemi	 (vaja	 št.	 2)	poveži	merjenec	 z	merilnim	 instru-
mentom	Machine	tester	MA	2082.
Preverimo,	če	je	merilno	vezje	v	skladu	s	princip	shemo	merjenja	
vaja	št.	2.

Pravilnik	o	varstvu	pri	delu	pred	nevarnostjo	
električnega	toka	Ur.l.RS,	št.29/92
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Korak	4.
Izvedba	 meritve	 z	 instrumentom	 Ma-
chine	tester	MA	2082

Pritisnemo	tipko	START/STOP	za	vklop	meritve.
Počakamo,	da	se	nastavljeni	čas	meritve	izteče	v	kolikor	imamo	
vključen	časovni	rele.	
Na	zaslonu	odčitamo	izmerjeno	vrednost.

Z	meritvijo	izolacijske	upornosti	med
kratkostičenimi	deli	pod	napetostjo	in
dotiku	dostopnimi	(izpostavljenimi)
prevodnimi	deli	ugotavljamo	stanje
izolacije,	ki	se	zaradi	zunanjih	vplivov
(npr.	visokih	temp.,vlage,	nalaganja
prevodnega	prahu	ipd.)	slabša.	
Z	meritvijo	moramo	zajeti	vse	dele	pod
napetostjo,	zato	morajo	biti	vsa	stikala,
regulatorji	in	programska	stikala	
vklopljena.	Merimo	v	vseh	položajih
programskega	stikala.	Meritev
izvajamo	med	deli	pod	napetostjo	in
zaščitnim	vodnikom.	Merilna	napetost
je	500V	DC.	Izolacijska	upornost	ne
sme	biti	manjša	od	2MΩ.	

Korak	5.
Vnos	merilnega	rezultata	v	merilni	
protokolni	list	

Izmerjeno	vrednost	prepišemo	v	merilni	protokolni	list.
Vrednost	vnesemo	prepišemo	v	kolono	za	
merjenje	neprekinjenosti	zaščitnega	vodnika.
V	kolikor	je	določena	tudi	kolona	s	korekcijskim
faktorjem,	izpolnimo	tudi	to	kolono	s	tem,	da
merilni	rezultat	pomnožimo	s	faktorjem	1,3.

Korak	6.
Pospravljanje	 učnega	 merilnega	 me-
sta.
Shranitev	merilnega	instrumenta.

Po	končani	učni	merilni	vaji	pospravimo
učno	delovno	mesto.	Merilne	vezi	skrbno	
spravimo	v	torbico	merilnih	vezij,	merilni	
instrument	izklopimo	iz	omrežne	napetosti,
instrument	s	funkcionalnim	pokrovom	zapremo.	
Merilni	instrument	shranimo	na	točno	določeno
mesto	v	omari.	Mesto	hranjenja	je	določeno	s	posebno	oznako	
(zelena	nalepka	z	oznako	
merilnega	instrumenta).

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Učna situacija:  
Menjava zavornih ploščic 

Modul: podvozje in prenosne naprave

Letnik: prvi

Izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja Avtoservi-
ser

Avtor: Boris Klančnik

Šolski center Velenje

Načrt učne situacije

Problem

Stranka	poroča	o	prižiganju	kontrolne	lučke	za	zavore	na	armaturni	plo-
šči.	Ob	zaviranju	se	sliši	tudi	»drsajoč«	zvok.	Avto	je	star	4	leta,	ima	76.000	
prevoženih	kilometrov,	je	redno	servisiran	in	do	sedaj	ni	bilo	problemov	z	
zavorami.	Stranka	želi	popravilo.

Učna situacija:

Dijak	je	v	vlogi	serviserja	in	sprejema	avtomobil	direktno	od	stranke.	Na	
osnovi	opisa	problema	predvidi	delovno	nalogo,	 izvede	vizualno	kon-
trolo	 in	 test	zavor.	Ugotovi,	da	 je	potrebno	menjati	zavorne	ploščice	 in	
zavorno	tekočino.	Oceni	časovni	termin	popravila	in	približno	višino	stro-
škov	 za	 popravilo,	 kar	 sporoči	 stranki.	 Pripravi	 delovni	 nalog	 in	 izvede	
popravilo.

Poklicne	kompetence:

•	 načrtuje,	pripravi,	izvede	in	kontrolira	lastno	delo
•	 upošteva	 ukrepe	 za	 racionalno	 rabo	 energije,	 materiala	 in	

časa
•	 varuje	zdravje	in	okolje
•	 uporablja	sodobno	informacijsko	tehnologijo
•	 vzpostavlja	kooperativni	odnos	s	predpostavljenimi	in	sodelavci

•	 razvija	podjetne	lastnosti,	spretnosti	in	vedenje
•	 postavlja	 standardne	 diagnoze	 o	 stanju	 vozila	 z	 uporabo	 so-

dobnih	orodij	in	instrumentov
•	 nastavlja,	vzdržuje	in	popravlja	mehanične	sisteme,	naprave	in	

njihove	sklope
•	 svetuje	strankam	v	zvezi	s	popravili	in	z	vzdrževalnimi	deli	na	

vozilu
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Učni korak
K A J ?

(postopki	dela)

Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)

Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine)

Sprejem	stranke •	 pridobi	 od	 stranke	 čim	 več	 informacij	 o	 stanju	
vozila

Organizacija	in	poslovanje:
•	 komunicira	z	delovnim	okoljem	in	s	strankami:

-	 zna	pridobiti	strokovne	informacije
-	 komunicira	s	strankami

Diagnosticiranje	napake
•	 testiranje	vozila	na	testni	stezi.
merjenje	vsebnosti	vlage	v	zavorni	te-

kočini
•	 po	 dvigu	 vozila	 vizualen	 pre-

gled	debeline	zavorne	obloge	
na	zavornih	ploščicah

•	 pravilno	izvaja	postopek	testiranja	vozila
•	 daje	navodila	za	izvajanje	testiranja
•	 na	osnovi	testa	sklepa	o	napaki
•	 bere	zapis	 testa	 in	ga	uporabi	 za	kasnejšo	pri-

merjavo
•	 izmeri	vsebnost	vlage	v	zavorni	tekočini

Uporablja	avtodvigala:
•	 primerno	podloži	vozilo
•	 preveri	pravilno	podloženost	vozila
•	 dvigne	vozilo	na	primerno	višino
•	 opravi	vizualni	pregled	debeline	zavorne	oblo-

ge	na	zavornih	ploščicah

Diagnostika:
•	 meri	stanja	zavor	na	testni	stezi,	stekanja,	zračno-

sti,	brezhibnost	blažilnikov:
-	 uporablja	merilne	in	preizkuševalne	postop-

ke	ter	merilne	in	testne	naprave
-	 vrednoti	rezultate	meritev	ter	ugotavlja	sta-

nje	 izmerjenih	 elementov,	 sklopov	 in	 siste-
mov

-	 načrtuje	 in	 pripraviti	 potek	 dela,	
nadzoruje,oceni	rezultate	dela	in	dokumen-
tira	rezultate	preizkušanja

-	 izvaja	diagnostična	in	vzdrževalna	dela	na	
podvoznih	sistemih	vozila

Podvozje	in	prenosne	naprave:
•	 izvede	osnovni	preventivni	pregled	podvozja,	za-

vor	in	zavornih	sistemov		in	ugotovi	okvare	ali	po-
manjkljivosti:
-	 preizkuša	elemente	zavor,	vzmetenja,	obes	

in	krmilnih	mehanizmov	ter	odkriva	napake	
s	pomočjo	testne	steze

-	 uporablja	tehnično	in	tehnološko	dokumen-
tacijo,	tehnična	navodila	ter	pri	tem	upora-
blja	informacijsko	tehnologijo

Analiza delovne naloge: menjava zavornih ploščic

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Učni korak
K A J ?

(postopki	dela)

Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)

Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine)

Obveščanje	stranke	o	potrebnem	po-
pravilu

•	 izdela	predkalkulacijo	predvidenega	popravila
•	 obvešča	stranko	o	preseganju	potrebnih	popra-

vil	in	zamenjav	določenih	delov	s	predkalkulaci-
jo

•	 pripravi	delovni	nalog

Diagnostika:
							izdela	preproste	finančne	projekcije	in	izdela	kalku-

lacijo	izdelka	oziroma	storitve
•	 svetuje	 stranki	 glede	 možnosti	 sprememb	 siste-

ma	podvozja	in	vplivih	na	vozne	lastnosti

Organizacija	in	poslovanje:
•	 zna	 načrtovati,	 pripraviti	 in	 zagotoviti	 ustrezen	

potek	lastnega	dela		in	dela	skupine	ob	upošte-
vanju	 delovnega	 naloga	 ter	 	 organizacijskih	 in	
informacijskih	danosti

•	 zna	 določiti	 čas,	 potreben	 za	 izvedbo	 delovne	
naloge	na	osnovi		delovnega	naloga	in	normati-
vov

•	 določa	cene	dela	in	nadomestnih	delov
•	 pripravi	seznam	potrebnega	materiala,	orodja	in	

opreme
•	 vodi	tehnično	in	tehnološko	dokumentacijo
•	 seznanja	stranke	o	stanju,	potrebnimi	vzdrževal-

nimi	deli,	popravili,	časom	potrebnim	za	izvedbo	
del

Priprava	delovnega	mesta •	 pripravi	delovno	mesto
•	 pripravi	potrebno	orodje:

-	 testna	steza
-	 avto	dvigalo
-	 pnevmatični	ključ
-	 pomično	merilo
-	 manometer
-	 kompresor
-	 naprava	za	merjenje	vlage	v	zavorni	tekočini
-	 naprava	za	menjavo	zavorne	tekočine
-	 naprava	za	izzračevanje
-	 moment	ključ

Podvozje	in	prenosne	naprave:
•	 pripravi	vozilo	za	predvidena	servisna	dela	 	na	

podvozju	in	zagotovi	predpisane	delovne	pogo-
je

•	 skrbi	 za	 lastno	 varnost,	 varnost	 sodelavcev	 in	
inventarja	 ter	 upošteva	 predpise	 o	 varnosti	 in	
zdravju	pri	delu,	požarni	varnosti	ter	o	varovanju	
okolja	v	okviru	obvladovanja	zastavljenih	ciljev



207

Učni korak
K A J ?

(postopki	dela)

Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)

Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine)

Menjava	zavornih	ploščic
•	 demontaža	koles
•	 demontaža	zavornih	ploščic
•	 naročilo	novih	zavornih	ploščic
•	 naročilo	zavorne	tekočine
•	 merjenje	 izrabljenosti	 zavornih	

kolutov
•	 pregled	 kolesnih	 zavornih	 va-

ljev
•	 pregled	in	čiščenje	vodil	zavor-

nih	klešč
•	 pregled	gibljivih	delov	zavornih	

cevi
•	 montaža	zavornih	ploščic
•	 menjava	zavorne	tekočine
•	 izzračevanje	zavor
•	 pregled	koles
•	 kontrola	tlaka	v	pnevmatikah
•	 montaža	koles
•	 spust	vozila
vtestiranje	zavor	na	testni	stezi

Demontaža:
•	 demontira	okrasni	pokrov
•	 demontira	kolo
•	 vizualno	preveri	stanje	zavor	in	zavornega	sistema
•	 demontira	zavorne	ploščice

Naročanje	novih	delov:
•	 s	 pomočjo	 tehnološke	 dokumentacije	 naroči	

nove	zavorne	ploščice
•	 naroči	zavorno	tekočino

Čiščenje	in	kontrola	zavornega	sistema:
•	 izmeri	izrabljenost	zavornih	kolutov
•	 pregleda	kolesne	zavorne	valje
•	 pregleda	in	očisti	vodila	zavornih	klešč
•	 pregleda	gibljive	dele	zavornih	cevi

Montaža	zavor:
•	 montira	zavorne	ploščice

Menjava	zavorne	tekočine:
•	 odvije	vijake	za	izzračevanje
•	 namesti	posebne	lovilne	posode	za	zavorno	te-

kočino
•	 namesti	 napravo	 za	 izzračevanje	 na	 rezervoar	

zavorne	tekočine
•	 uporabi	pravilen	tlak	za	polnjenje	sistema
•	 pravilno	izvede	postopek	menjave	zavorne	te-

kočine
•	 izzrači	zavorni	sistem

Montaža	koles:
•	 očisti	kolesa
•	 montira	kolo
•	 preveri	tlak	v	pnevmatikah
•	 privije	kolo	z	moment	ključem
•	 montira	okrasni	pokrov

Podvozje	in	prenosne	naprave:
•	 razstavi	elemente	in	sklope,	
•	 pregleda	 in	prepozna	obrabljene	ali	 	pokvarje-

ne	 sestavne	dele,	naroči	nove	 	dele	 	 in	 sestavi	
sklope	 krmilnega	 mehanizma,	 podvozja,	 vzme-
tenja	in	zavornega	sistema

•	 razume	 tipično	 obnašanje	 vozila	 z	 okvarjenimi	
elementi	na	zavorah	in	zavornih	sistemih

•	 pozna	 pnevmatske	 in	 hidravlične	 sisteme,	 na-
prave	in	sklope	in	obvlada	sestavljanje	instalacij	
s	hidravličnimi	in	pnevmatskimi	sestavnimi	deli

•	 pozna	 postopke	 odkrivanja	 napak	 na	 vzmete-
nju,	 blaženju,	 krmilnih	 mehanizmih	 in	 zavorah	 s	
pomočjo	testne	steze

•	 izgradi,	 popravi	 ali	 zamenja	 posamezne	 ele-
mente	 zavornega	 sistema,	 sistem	 sestavi	 in	 od-
zrači	(če	je	hidravlični)

•	 izgradi,	 popravi	 ali	 zamenja	 posamezne	 ele-
mente	 zavor,	 zavore	 sestavi	 in	 opravi	 potrebne	
nastavitve

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Učni korak
K A J ?

(postopki	dela)

Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)

Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine)

•	 Testiranje	vozila
•	 izvede	testiranje	popravljenega	vozila
•	 na	osnovi	testa	sklepa	o	kvaliteti	popravila
zapis	končnega	testa	primerja	s	prvotnim	stanjem
izvede	morebitne	dodatne	nastavitve	zavor

Ureditev	po	opravljeni	nalogi •	 orodje	 očisti	 in	 pospravi	 na	 za	 to	 predvideno	
mesto

•	 nevarne	odpadke	odlaga	skladno	s	predpisi
•	 delovni	prostor	očisti
•	 izrabljeno	 zavorno	 tekočino	 odlaga	 v	 skladu	 s	

predpisi	o	nevarnih	snoveh
•	 pri	delu	z	nevarnimi	snovmi	skrbi	za	svoje	zdravje	

in	okolje
•	 izdela	kalkulacijo	za	opravljeno	storitev	in	pora-

bljen	material

Podvozje	in	prenosne	naprave:
•	 sprejema	odgovornost	za	opravljene	naloge
•	 zagotavlja	kvaliteto	opravljene	naloge
•	 skrbi	 za	 lastno	 varnost,	 varnost	 sodelavcev	 in	

inventarja	 ter	 upošteva	 predpise	 o	 varnosti	 in	
zdravju	pri	delu,	požarni	varnosti	ter	o	varovanju	
okolja	v	okviru	obvladovanja	zastavljenih	ciljev

Poročanje	in	dokumentiranje •	 izpolni	delovno	dokumentacijo
•	 izdela	poročilo	o	opravljenem	delu
•	 analizira	opravljeno	lastno	delo	na	osnovi	zaklju-

čenih	delovnih	nalogov	z	vidika	porabe	časa	in	
kontrole	kvalitete	opravljenega	dela

•	 izdela	kalkulacijo	stroškov	lastnega	dela	in	upo-
rabljenega	materiala

Tehniško	komuniciranje	v	poklicu:
•	 uporablja	tehniške	predpise	in	standarde	pri	pri-

pravi	tehniške	dokumentacije
•	 uporablja	tehniška	navodila,	izdela	delovno	po-

ročilo
•	 uporablja	standarde	in	predpise	za	izdelavo	teh-

niške	dokumentacije
•	 napiše	delovno	poročilo	in	delavniški	dnevnik
uporablja	strokovno	terminologijo

Organizacija	in	poslovanje:
•	 določa	cene	dela	in	nadomestnih	delov
•	 pripravi	seznam	potrebnega	materiala,	orodja	in	

opreme
•	 vodi	tehnično	in	tehnološko	dokumentacijo
•	 napiše	delovno	poročilo	in	delavniški	dnevnik
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Učni korak
K A J ?

(postopki	dela)

Navodila za potek dela                                                      
K A K O ?
(izvedba)

Utemeljitev
ZAKAJ  TAKO?

(splošna	in	strokovna	znanja,	spretnosti	in	veščine)

Predaja	vozila •	 odstrani	zaščito	vozila
•	 očisti	vozilo	
•	 preda	vozilo	stranki

Učna situacija: menjava zavornih ploščic

Kaj naj bi dijaki po končani obravnavi učne situacije znali, zmogli, obvladali 

Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Postopki	dela.	 Sprejem	stranke
Diagnosticiranje	napake:
•	 testiranje	vozila	na	testni	stezi
•	 merjenje	vsebnosti	vlage	v	zavorni	tekočini
•	 po	dvigu	vozila	vizualen	pregled	debeline	zavorne	obloge	na	zavornih	ploščicah
Obveščanje	stranke	o	potrebnem	popravilu
Priprava	delovnega	mesta
Menjava	zavornih	ploščic:
•	 dvig	vozila
•	 demontaža	koles
•	 demontaža	zavornih	ploščic
•	 naročilo	novih	zavornih	ploščic
•	 naročilo	zavorne	tekočine
•	 merjenje	izrabljenosti	zavornih	kolutov
•	 pregled	kolesnih	zavornih	valjev
•	 pregled	in	čiščenje	vodil	zavornih	klešč
•	 pregled	gibljivih	delov	zavornih	cevi
•	 montaža	zavornih	ploščic
•	 menjava	zavorne	tekočine
•	 izzračevanje	zavor
•	 pregled	koles
•	 kontrola	tlaka	v	pnevmatikah
•	 montaža	koles
•	 spust	vozila
•	 testiranje	zavor	na	testni	stezi
Ureditev	po	opravljeni	nalogi

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Uporaba	 strojev,	 oro-
dij	in	naprav:

Poročanje	in	dokumentiranje:
•	 testna	steza
•	 avto	dvigalo
•	 pnevmatični	ključ
•	 pomično	merilo
•	 manometer
•	 kompresor
•	 naprava	za	merjenje	vlage	v	zavorni	tekočini
•	 naprava	za	menjavo	zavorne	tekočine
•	 naprava	za	izzračevanje
•	 moment	ključ

Uporaba	 tehnično-
tehnološke	 dokumen-
tacije:

•	 katalogi	proizvajalca	vozila,	
•	 katalogi	proizvajalcev	rezervnih	delov
•	 priročnik	za	določanje	pritiska	v	pnevmatikah
•	 delovni	nalog,	delovno	poročilo,	izpis	stanja	vozila	na	testni	stezi

Pripadajoča	 strokov-
no	teoretična	znanja

Modul: Podvozje	in	prenosne	naprave
•	 preizkuša	elemente	zavor,	vzmetenja,	obes	in	krmilnih	mehanizmov	ter	odkriva	napake	s	pomočjo	testne	steze
•	 uporablja	tehnično	in	tehnološko	dokumentacijo,	tehnična	navodila	ter	pri	tem	uporablja	informacijsko	tehnologijo
•	 razume	tipično	obnašanje	vozila	z	okvarjenimi	elementi	na	zavorah	in	zavornih	sistemih
•	 pozna	pnevmatske	in	hidravlične	sisteme,	naprave	in	sklope	in	obvlada	sestavljanje	instalacij	s	hidravličnimi	in	pnevmat-

skimi	sestavnimi	deli
•	 pozna	postopke	odkrivanja	napak	na	vzmetenju,	blaženju,	krmilnih	mehanizmih	in	zavorah	s	pomočjo	testne	steze
•	 izgradi,	popravi	ali	zamenja	posamezne	elemente	zavornega	sistema,	sistem	sestavi	in	odzrači	(če	je	hidravlični)
•	 izgradi,	popravi	ali	zamenja	posamezne	elemente	zavor,	zavore	sestavi	in	opravi	potrebne	nastavitve
•	 sprejema	odgovornost	za	opravljene	naloge
•	 zagotavlja	kvaliteto	opravljene	naloge
•	 skrbi	za	lastno	varnost,	varnost	sodelavcev	in	inventarja	ter	upošteva	predpise	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu,	požarni	var-

nosti	ter	o	varovanju	okolja	v	okviru	obvladovanja	zastavljenih	ciljev
Modul:	Diagnostika
•	 uporablja	merilne	in	preizkuševalne	postopke	ter	merilne	in	testne	naprave
•	 vrednoti	rezultate	meritev	ter	ugotavlja	stanje	izmerjenih	elementov,	sklopov	in	sistemov
•	 načrtuje	in	pripraviti	potek	dela,	nadzoruje,oceni	rezultate	dela	in	dokumentira	rezultate	preizkušanja
•	 izvaja	diagnostična	in	vzdrževalna	dela	na	podvoznih	sistemih	vozila
•	 izdela	preproste	finančne	projekcije	in	izdela	kalkulacijo	izdelka	oziroma	storitve
•	 svetuje	stranki	glede	možnosti	sprememb	sistema	podvozja	in	vplivih	na	vozne	lastnosti
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Pripadajoča	 strokov-
no	teoretična	znanja

Modul:	Organizacija	in	poslovanje
•	 zna	pridobiti	strokovne	informacije
•	 komunicira	s	strankami
•	 zna	načrtovati,	pripraviti	in	zagotoviti	ustrezni	potek	lastnega	dela		in	dela	skupine	ob	upoštevanju	delovnega	naloga	ter
•	 organizacijskih	in	informacijskih	danosti
•	 zna	določiti	čas,	potreben	za	izvedbo	delovne	naloge	na	osnovi	delovnega	naloga	in	normativov
•	 določa	cene	dela	in	nadomestnih	delov
•	 pripravi	seznam	potrebnega	materiala,	orodja	in	opreme
•	 vodi	tehnično	in	tehnološko	dokumentacijo
•	 seznanja	stranke	o	stanju,	potrebnimi	vzdrževalnimi	deli,	popravili,	časom	potrebnim	za	izvedbo	del
Modul:	Tehniško	komuniciranje	v	poklicu
•	 uporablja	standarde	in	predpise	za	izdelavo	tehniške	dokumentacije
•	 napiše	delovno	poročilo	in	delavniški	dnevnik
•	 uporablja	strokovno	terminologijo

Pripadajoča	 splošno	
teoretična	znanja

•	 Naravoslovje:	
-	 Snov:	razlikuje	med	zmesmi	in	čistimi	snovmi,	kristali	in	amorfnimi	snovmi	ter	homogenimi	in	heterogenimi	snovmi
-	 uporablja	preprosto	kemijsko	terminologijo	in	znake	za	nevarne	snovi
-	 Ekologija:	razume	osnovne	procese	kroženja	snovi	v	naravi

•	 Matematika:	
-	 Merske	enote	(uporaba	pomičnega	merila)

•	 Slovenščina:	
-	 bere	krajša,	manj	zahtevna	besedila:	opis	predmeta/kraja/poti,	delovnega	postopka,	navodil	za	delo,	opis	na-

prave	in	njenega	delovanja,	delovni	dnevnik,	strokovno	poročilo,	zapisnik
-	 tvori	nekatera	strokovna	in	publicistična	besedila:	opis	predmeta,	opis	delovnega	postopka,	navodilo	za	delo,	

opis	naprave	in	njenega	delovanja,	delovni	dnevnik,	strokovno	poročilo
•	 Angleščina:	

-	 poišče	angleške	besede,	ki	so	povezane	z	deli	in	delovnimi	postopki	pri	delovni	nalogi	
•	 Osnove	strokovne	nemščine:	

-	 poišče	nemške	besede,	ki	so	povezane	z	deli	in	delovnimi	postopki	pri	delovni	nalogi	
•	 Družboslovje

-	 odnos	do	okolja	in	posledice	človekovega	poseganja	vanj:	predvidi	negativne	posledice	nepremišljenih	pose-
gov	človeka	v	okolje	s	posebnim	poudarkom	na	posledicah	specifične	človekove	dejavnosti	in	ob	konkretnih	
primerih	ugotovi	oblike	in	območja	ogrožanja	okolja	v	Sloveniji	in	svetu

-	 opiše	geografske	vplive	svoje	dejavnosti	na	pokrajino

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kaj bodo dijaki znali, zmogli, obvladali?

Druge	IKK •	 Ukrepi	za	varno	in	zdravo	opravljanje	dela	ter	varstvo	narave
-	 uporablja	zaščitna	sredstva
-	 ravna	z	odpadnimi	materiali

•	 Podjetniško	vedenje	in	spretnosti	
-	 odzivnost
-	 ugotavljanje	potrebe	po	izvajanju	osebne	zaščite	pri	določenih	delovnih	postopkih

•	 Učiti	se	učiti	-	Razvoj	in	izpopolnjevanje
-	 spremljanje	razvoja	na	področju	zavor

•	 Socialne	spretnosti
-	 zanesljivost
-	 odgovornost

•	 Komunikacijske	spretnosti
-	 komunikacija	s	stranko
-	 komunikacija	s	sodelavci	in	nadrejenimi

•	 Informacijsko-komunikacijska	pismenost
-	 uporaba	računalnika	za	dokumentiranje	opravljene	storitve
-	 uporaba	računalnika	za	iskanje	informacij	in	podatkov

Analiza	delovne	naloge	opredeli	postopke	dela	na	področju	praktičnih	znanj,	spretnosti	in	veščin	ter	učne	sklope	na	področju	strokovno	teoretič-
nih	in	splošno	teoretičnih	programskih	enot.	

Praktična znanja, spretnosti in veščine - določitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja (določanje minimalnih standardov) na posameznih po-
dročjih
Področje: 
Postopki dela in uporaba orodja, pripomočkov	
Kriterij:

•	 PRAVILNOST
	 -	pravilnost	izvajanja	postopkov	dela	ter	rabe	pripomočkov

Z	barvnim	tiskom	je	označen	minimalni	standard	znanj,	spretnosti	in	veščin,	vse	navedeno	pa	predstavlja	optimalni	standard	na	področju	„Postop-
ki	dela	in	uporaba	orodij“	po	kriteriju	„Pravilnost„.
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Področje Kriteriji Optimalni in minimalni standard

Postopki	dela.
Uporaba	 orodij,	 stro-
jev	in	naprav

Pravilnost
Glede	na	opis	problema	oceni	stanje	in	ugotovi	okvaro	oziroma	izrabljenost	zavor.
Na	osnovi	opisa	problema	sklepa	o	napaki	in	predvidi	postopke	za	popravilo.
Oceni	čas	popravila	in	stroške	popravila.
Stranko	obvesti	o	postopku	popravila	in	pripravi	predkalkulacijo.
Izpolni	delovni	nalog.
Predvidi	in	opiše	potreben	postopek	popravila.
Opravi	zaščito	vozila.
Uporabi	osebno	zaščito	in	predvidi	morebitne	nevarnosti	med	delovnim	postopkom	(nevarnost	opeklin,	stik	z	
nevarnimi	snovmi	…).
Namesti	vozilo	za	dvig	z	avtodvigalom	in	preveri	vse	potrebno	za	varen	dvig.
Pripravi	potrebno	orodje.
Testiranje	na	testni	stezi:
•	 pravilno	izvaja	postopek	testiranja	vozila
•	 daje	navodila	za	izvajanje	testiranja
•	 na	osnovi	testa	sklepa	o	napaki
•	 bere	zapis	testa	in	ga	uporabi	za	kasnejšo	primerjavo
Izmeri	vsebnost	vlage	v	zavorni	tekočini.
Uporaba	avtodvigala:
•	 primerno	podloži	vozilo
•	 preveri	pravilno	podloženost	vozila
•	 dvigne	vozilo	na	primerno	višino
Demontaža:
•	 demontira	okrasni	pokrov
•	 demontira	kolo
•	 vizualno	preveri	stanje	zavor	in	zavornega	sistema
•	 demontira	zavorne	ploščice
Naročanje	novih	delov:
•	 s	pomočjo	tehnološke	dokumentacije	naroči	nove	zavorne	ploščice
•	 naroči	zavorno	tekočino
Čiščenje	in	kontrola	zavornega	sistema:
•	 izmeri	izrabljenost	zavornih	kolutov
•	 pregleda	kolesne	zavorne	valje
•	 pregleda	in	očisti	vodila	zavornih	klešč
•	 pregleda	gibljive	dele	zavornih	cevi
Montaža	zavor:
•	 montira	zavorne	ploščice

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področje Kriteriji Optimalni in minimalni standard

Menjava	zavorne	tekočine.
•	 odvije	vijake	za	izzračevanje
•	 namesti	posebne	lovilne	posode	za	zavorno	tekočino
•	 namesti	napravo	za	izzračevanje	na	rezervoar	zavorne	tekočine
•	 uporabi	pravilen	tlak	za	polnjenje	sistema
•	 pravilno	izvede	postopek	menjave	zavorne	tekočine
•	 izzrači	zavorni	sistem
Montaža	koles:
•	 očisti	kolesa
•	 montira	kolo
•	 preveri	tlak	v	pnevmatikah
•	 privije	kolo	z	moment	ključem
•	 montira	okrasni	pokrov
TESTIRANJE	VOZILA
•	 Izvede	testiranje	popravljenega	vozila.
•	 Na	osnovi	testa	sklepa	o	kvaliteti	popravila.
•	 Zapis	končnega	testa	primerja	s	prvotnim	stanjem.
•	 Izvede	morebitne	dodatne	nastavitve	zavor.

UREDITEV	ORODJA	IN	PROSTORA
•	 Orodje	očisti	in	pospravi	na	za	to	predvideno	mesto.
•	 Nevarne	odpadke	odlaga	skladno	s	predpisi.
•	 Delovni	prostor	očisti.
•	 Izrabljeno	zavorno	tekočino	odlaga	v	skladu	s	predpisi	o	nevarnih	snoveh.
•	 Pri	delu	z	nevarnimi	snovmi	skrbi	za	svoje	zdravje	in	okolje.

PREDAJA	VOZILA
•	 Izdela	kalkulacijo	za	opravljeno	storitev	in	porabljen	material.
•	 Odstrani	zaščito	vozila.
•	 Vozilo	očisti.
•	 Preda	vozilo	stranki.

UREDITEV	DOKUMENTACIJE
Izdela	delovno	poročilo.
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Pripadajoče strokovno teoretično znanje
Na	osnovi	analize	delovne	naloge	„menjava	zavornih	ploščic“	smo	v	posameznih		modulih	izbrali	cilje,	ki	jih	bomo	uresničevali	v	tej	učni	situaciji.	Iz	
teh	ciljev	oblikujemo	učne	sklope	.	V	nadaljevanju	je	primer	oblikovanja	učnega	sklopa	„Kolesa“		iz	modula	„Podvozje	in	prenosne	naprave“	Učni	
sklopi,	ki	so	oblikovani	na	osnovi	izbranih	ciljev	iz		posameznih	modulov	,	se	obravnavajo	istočasno.	
določitev	kriterijev	preverjanja	in	ocenjevanja	(določanje	minimalnih	standardov)	na	posameznih	področjih
Kriterij: 
Stopnja	usvojenosti	(taksonomska	stopnja)

	 -	koliko	pozna,	razume	in/ali	uporablja	strokovno	teoretično	znanje

Učni sklop: Kolesa

Kaj bodo učenci znali, zmogli, obvladali – kvantiteta znanj

Področja Znanja

Zgradba	koles Avtomobilska	kolesa	prenašajo	vso	težo	vozila	in	tovora.	Zato	morajo	biti	kolesa	dovolj	trdna,	vendar	čim	lažja.
Pri	avtomobilskem	kolesu	razlikujemo	predvsem	tri	dele:
1	 Kolesno pesto		je	osrednji	del	kolesa,	ki	ga	povezuje	z	vozilom.	Pritrjeno	je	različno,	odvisno	od	tega,	ali	gre	za	pogonsko	kolo	

(v	tem	primeru	je	trdno	pritrjeno	na	pogonsko	gred)	ali	za	nosilno	kolo	(v	tem	primeru	je	gibljivo	pritrjeno	na	osi	in	se	vrti	na	
kotalnih	ležajih).	Zaradi	lažje	in	hitrejše	zamenjave	koles	je	kolesno	pesto	ločeno	od	drugih	delov	kolesa,	pri	čemer	se	kolo	
pritrdi	na	posebej	za	to	predvideno	ploskev	(pri	večini	vozil	so	kolesa	pritrjena	s	4		ali	z	8	vijaki).

2	 Kolesna plošča 	je	srednji	del	kolesa	in	povezuje	pesto	s	platiščem	(da	bi	bilo	kolo	čim	lažje,	ima	plošča	včasih	odprtine	ali	
zareze).

3	 Platišče		je	profliran	obroč	iz	valjanega	jekla	ali	iz	lahke	zlitine	(v	tem	primeru	sta	plošča	in	platišče	skupaj	zlita	v	enem	kosu).	
Na	notranji	strani	je	platišče	pritrjeno	na	kolesno	ploščo,	zunanja	stran	pa	je	predvidena	za	gumo	(pnevmatiko).	Platišča	
tovornih	vozil	so,	zaradi	lažje	montaže	pnevmatike,	razstavljiva	(sestavljena	so	iz	dveh	ali	treh	delov	–	obročev).	

zivni premer platišča »D« je hkrati tudi montažni premer pnevmatike.
Širina platišča »B«  je tudi montažna širina pnevmatike.  	

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področja Znanja

Zgradba	pnevmatik Pnevmatike	(gume)	omogočajo	mehkejši,	skoraj	neslišen	tek	koles	in	deloma	ublažijo	udarce	med	vožnjo.	Pnevmatike	so	lahko	iz	
enega	(plašča)	ali	dveh	delov	(zračnice	in	plašča).	
Plašči	imajo	več	različnih	delov:	
1	 Kotalna ploskev (protektor)	je	iz	naravne	gume	ali	sintetike	in	je	tako	izbrana	(izdelana),	da	je	čimbolj	odporna	proti	obra-

bi.	Na	površini	je	profilirana,	da	se	poveča	oprijemanje	s	tlemi	(prečni	utori	izboljšujejo	oprijemanje	pri	vožnji	in	zaviranju,	
vzdolžni	pa	preprečujejo	drsenje	vstran	in	olajšujejo	odvajanje	vode	med	gumo	in	cesto).

2	 Žični vložki	so	obroči	iz	jeklenih	pletenih	vrvi,	ki	so	zaliti	v	ojačanem	spodnjem	delu	platišča	(peti).	Preprečujejo,	da	bi	se	
peta	raztegnila	in	plašč	izkočil	iz	platišča,	kadar	se	predre.

3	 Nosilna plast (karkasa)	daje	plašču	obliko	in	odpornost	proti	pretiranim	deformacijam.	Izdelana	je	iz	vrvic	(korda),	ki	so	iz	ko-
noplje	ali	najlona	(včasih	tudi	iz	jeklenih	žic)	in	potekajo	v	notranjosti	plašča	od	enega	žičnega	vložka	do	drugega.	Vrvice	
posameznih	plasti	so	izmenično	položene	v	različnih	smereh.		Glede	na	to,	kako	potekajo	vrvice	(niti)	v	karkasi,	razlikujemo:		
•	 plašče	z		položenimi	plastmi,	ki	potekajo	poševno	proti	kotalni	ploskvi	
	 (usmerjene	so	izmenično	v	desno	in	levo	ter	se	med	seboj	križajo);	tako	dobimo	tog	plašč,	pri	katerem	so	trde	boč-

ne	stene,	kotalna	ploskev	pa	je	nekoliko	napeta,	tako	da	se	profil	kar	hitro	obrabi;
•	 plašči	z				položenimi	plastmi,	ki	potekajo	po	prek	proti	kotalni	ploskvi,	ki	je	bolj	ploščata	in	se	manj	deformira	ob	do-

tiku	s	tlemi;	zato	je	oprijemanje	s	cestiščem	boljše	in	obraba	počasnejša;		primerni	so	za	hitra	vozila	in	dobre	ceste	
(so	pa	bolj	občutljivi	na	ostre	robove	in	hitre	udarce	–	robnike	in	luknje	na	cesti).		

Posebna	vrsta	diagonalnih	in	radialnih	plaščev	so		gume	(te	imajo	še	posebno	plast	vrvic,	ki	potekajo	vzporedno	s	kotalno	plo-
skvijo	in	tvorijo	pas	med	kotalno	ploskvijo	in	nosilno	plastjo	oz.	karkaso).		
Pasaste	gume	so	potrebne	pri	zelo	hitrih	vozilih	(športnih	in	dirkalnih	avtomobilih).

Nega	koles	 in	pnev-
matik

Na	življenjsko	dobo	pnevmatik	vpliva	predvsem:		pravilen	tlak,		hitrost	vožnje,		obremenitev	vozila	in	zunanja	temperatura.
Za	vsako	vrsto	pnevmatike	je	tovarniško	določeno,	na	katera	vozila	se	lahko	montira	in	kolikšen	tlak	je	najustreznejši	za	vsak	tip	
vozila	in	za	posamezne	vozne	razmere	poleti,	pozimi,…).	Notranji	premer	plašča	se	mora	ujemati	s	premerom	platišča.	Za	vsako	
platišče	je	določeno,	katere	dimenzije	plaščev	se	lahko	nanj	montira	(notranji	premer,	širina	in	višina	plašča).
Pri	vsaki	premontaži	pnevmatik	(zimske-letne	oz.	obratno)	moramo	demontirane	pnevmatike	pravilno	hraniti	(temperatura,	vlaga,	
prezračevanje,…).	Pri	ponovni	montaži	skladiščenih	pnevmatik	je	treba	vsako	gumo	temeljito	pregledati	(protektor,	kord,	karka-
so,…).	Tudi	avtomobilska	kolesa	moramo	občasno	pregledati	in	odpraviti	vse	poškodbe	in	pomanjkljivosti.
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Področja Znanja

Uravnoteženje	koles Pri	cestnih	vozilih,	zlasti	hitrih,	morajo	biti	kolesa	skupaj	s	pnevmatikami	uravnotežena	(centrirana),	če	se	hočemo	izogniti	tresljajem	
in	opletanjem	koles.	Kolo	uravnotežimo		z	dodajanjem	uteži,	ki	jih	pritrdimo	na	platišče.	
Poznamo	dve	vrsti	uravnoteženja,	statično	in	dinamično.
Statično	uravnotežimo	kolo	na	ta	način,	da	ga	nataknemo	na	os	in	zavrtimo.	Najtežja	točka	se	skuša	vedno	zasukati	navzdol.	Kolo	
uravnotežimo	tako,	da	nasprotno	stran	ustrezno	obtežimo.	Kadar	ostane	kolo	v	ravnotežju	v	vsakem	položaju,	je	pravilno	uravno-
teženo.	
Pri	dinamičnem	uravnoteženju	spravimo	kolo	v	hitro	vrtenje	(najmanj	600	obr./min.).	Pri	vrtenju	skušajo	mase,	ki	so	nepravilno	po-
razdeljene	v	različnih	ravneh,	povzročiti	kolebanje	osi	kolesa.	Posebne	naprave	(stroji)	omogočajo	ugotoviti	med	vrtenjem,	kje	so	
natančno	te	mase.	Kolo	dinamično	uravnotežimo	tako,	da	dodamo	uteži	na	nasprotno	stran	platišča	v	isti	ravnini.
Statično	neuravnoteženje	povzroča	navpično	nihanje	(tresenje)	preme.		Dinamično	neuravnoteženje	povzroča	bočna	nihanja	
(opletanje)	kolesa.

Menjava	pnevmatik Pnevmatike	menjavamo	zaradi	različnih	razlogov	(letne,	zimske,	poškodovane,	na	novo	protektirane,	stare,	nove	gume,…).
Lažjo	demontažo	in	montažo	gum	nam	omogoča	posebna	naprava,	s	katero	prazno	gumo	hitro	stisnemo,	potem	z	ustreznim	
orodjem	pritisnemo	gumo	na	eni	strani	navzdol,	na	nasprotni	strani	(diagonalni)	pa	izvlečemo	(snamemo)	gumo	s	platišča.	Po-
doben	postopek	(samo	v	obratni	smeri)	je	pri	montaži	pnevmatike	na	platišče.	
Plašči	so	lahko	z	zračnicami	ali	brez	(t.im.	TUBELESS).	
Pri	plaščih	z	zračnicami	se	mora	zračnica	v	celoti	prilegati	notranjosti	plašča.	Če	je	zračnica	zvita	ali	ima	gube,	nastane	pri	vrtenju	
kolesa	močno	trenje	ob	notranjih	stenah	plašča	in	zračnica	lahko	kaj	hitro	poči.	
Plašči	brez	zračnic	so	z	notranje	strani	prevlečeni	z	zaščitno	gumijasto	plastjo,	ki	omogoča	popolno	tesnost.	Montaža	takega	pla-
šča	mora	biti	posebno	skrbna.	Uhajanje	zraka	preprečuje	oster	rob	na	notranji	strani	plašča,	ki	se	zaradi	zračnega	tlaka	uleže	na	
kovinsko	površino		platišča.	Ventil	za	polnjenje	je	fiksno	pritrjen	na	platišču	in	je	povsem	neodvisen	od	plašča.
Pri	montaži	plašča	brez	zračnice	moramo	paziti,	da	ne	poškodujemo	tesnilnega	roba	na	peti,	ki	se	uleže	na	platišče.	Da	se	rob	
lahko	dobro	uleže,	gumo	na	hitro	napolnimo	na	3	do	4	bare,	potem	pa	tlak	znižamo	na	določeno	vrednost.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Popravila	 pnevma-
tik	in	vulkaniziranja

Če	se	preluknja	guma	brez	zračnic,	jo	lahko	na	hitro	začasno	popravimo	brez	snemanja.	Zadostuje,	da	izvlečemo	žebelj,	ki	jo	je	
prebodel,	vtaknemo	v	luknjo	cevčico	brizgalke,	v	kateri	je	gumijeva	raztopina,	stisnemo	nekaj	raztopine	v	notranjost	in	cevčico	
izvlečemo.	Pozneje	moramo	gumo	sneti	in	okvaro	dokončno	popraviti	(vulkanizirati).
Postopek	vulkanizacije:
•	 preluknjan	plašč	znotraj	dobro	očistimo	in	razmastimo;
•	 poškodovano	mesto	premažemo	z	ustreznim	lepilom	in	prilepimo	nanj	krpico	(ali	pa	imamo	že	tovarniško	pripravljeno	krpi-

co	ustrezne	dimenzije	z	nalepko,	ki	jo	snamemo	in	položimo	na	luknjo	v	plašču	z	notranje	strani);
•	 z	ustrezno	pripravo	krpico	in	plašč	stisnemo	in	segrejemo;	
•	 po	določenem	času	pripravo	snamemo	in	preverimo	ali	je	krpica	dobro	zlepljena	z	gumo;
•	 končno	gumo	montiramo	na	platišče	 in	 še	enkrat	preverimo	ali	drži	 zrak	pod	določenim	pritiskom	(navadno	 testiramo	

gumo	pri	3	do	4	barih).
Poseben	postopek	vulkanizacije		je	protektiranje		gume,	ko	na	izrabljeno	tekalno	plast	nanašamo	novo	plast	profilirane	gume	
(protektor).	Vedeti	moramo,	da	protektirana	guma	nima	enakih	mehanskih	lastnosti	(vzdržljivost)	kot	nova	guma.	Zato	moramo	
režim	vožnje	vozila	temu	ustrezno	prilagoditi.

Orodja,	 stroji	 in	 na-
prave	za	servisiranje	
koles

Dvigala	nam	služijo	za	dvig	vozila	pri	demontaži	in	montaži	koles.	Vozilo	lahko	dvignemo	samo	enostransko	ali	v	celoti	do	dolo-
čene	višine.
Dvigala	so	lahko:
•	 ročna	(mehanska	ali	hidravlična),	za	enostranski	dvig	vozila;
•	 strojna	(	elektro-mehanska,	elektro-hidravlična,	elektro-pnevmatična),	za	enostranski	ali	celotni	dvig	vozila.
Centrirni	stroji	za	uravnoteženje	koles	so	lahko:	
•	 preprosti stroji,	ki	omogočajo	hitro	uravnoteženje	koles	kar	neposredno	na	vozilu	(ti	stroji	izravnajo	samo	statične	napake);
•	 stroji	za	popolno uravnoteženje	(kolo	prvo	uravnotežimo	statično,	nato	pa	še	dinamično).	
Kompresorji	se	razlikujejo	po	velikosti,	kapacitivnost	in	tlaku	zraka.	Navadno	jih	poganja	elektro	motor.	Kompresor	v	avtoservisni		
delavnici	uporabljamo	za	različne	namene	(čiščenje,	izpihavanje	cilindrov,	šob,	svečk,…)	najbolj	pogosto	pa	za	črpanje	zraka	v	
zračnice	ali	plašče.	Pri	tem	moramo	imeti	montiran	tudi	ustrezni	manometer	za	kontrolo	pritiska.
Pnevmatični	ključ	nam	služi	predvsem	za	montažo	in	demontažo	koles.	V	tem	primeru	mora	imeti	ustrezno	določen	(naravnan)	
navor,	da	pri	določeni	sili	preneha	zatezati	vijak	za	pritrditev	kolesa	(pravimo	mu	tudi	momentni	ključ).	
Naprava	za	snemanje	pnevmatik	nam	služi	za	lažjo	demontažo	in	montažo	pnevmatik	na	kolesa.	
Poleg	ustreznih	strojev	in	naprav	rabimo	pri	servisiranju	koles	tudi	nekatera	ročna orodja (klešče,	kladivo,	izvijač,…).
Pomožna	sredstva,	ki	jih	rabimo	pri	servisiranju	koles	so	zlasti	naslednja:	rezervni	ventilčki	in	pokrovčki	za	gume,	svinčene	uteži	za	
uravnoteženje	koles,	razni	premazi,	smirkov	papir,	gumijaste	nalepke	za	popravilo	gum,	tube	z	gumijevo	raztopino	in	podobno.
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Dimenzije	 in	 ozna-
čevanje	 avto-pla-
ščev

Vsak	plašč	ima	na	boku	označbo	z	imenom	izdelovalca	ter	druge	ustrezne	podatke	(v	črkah	in	številkah).
Številke	označujejo	mere	(dimenzije)	plašča,	bodisi	v	mm	bodisi	v	colah	(1	cola	=	25,4	mm).	Prvo	število	pomeni	širino	plašča	
(»D«),	drugo	(»B«)	pa	njen	notranji	premer	(t.j.	premer	platišča,	na	katerega	je	potrebno	natakniti	plašč).	Notranji	premer	je	pravi-
loma	naveden	v	colah,	širina	pa	v	mm	(zlasti	pri	radialnih	gumah).
Primer: 185x14	pomeni	plašč,	ki	ima	širino	185	mm	in	notranji	premer	14	col.	
Če	je	med	obema	številkama	(med	širino	in	premerom)	črka	,	pomeni	to	radialni	plašč.	

Druge	oznake	črk	pomenijo:	
S	–	športna	izvedba	plašča,
SR	–	športna	radialna	izvedba	(do	180	km/h),	
H	–	super	športna	izvedba,	
HR –	super	športna		radialna	izvedba	(do	210	km/h),	
SV	–	izvedba	plašča	za	velike	hitrosti	(nad	210	km/h).
Pri	nekaterih	posebnih	izvedbah	je	lahko	podano	tudi	razmerje	A:B	(višina:širina),	n.pr.	165/70	(število	70	pomeni,	da	je	višina	pla-
šča	70%	širine).

Primer:	165/70	VR	14 –	notranji	(montažni)	premer	plašča	je	14	col
																																									radialni	plašč	za	hitrosti	nad	210	km/h	
																																									višina	plašča	je	70%	širine	(70%	od	165	mm)
																																									širina	plašča	je	165	mm
Na	boku	plašča	je	lahko	tudi	oznaka,	ki	označuje	število	plasti	kordnih	platen.	
Primer:	4PR,		6PR,		8PR,		(PR	–	play	rating),	s	tem	je	podana	trdnost	plašča.

Vrsto	(obliko)	profila	označujejo	velike	črke.
Primer: M+S	=	profil	za	blato	in	snežno	brozgo.

Plašči	brez	zračnic	imajo	oznako	TUBELESS.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področja Poznavanje Razumevanje Raba

Zgradba	 ko-
les

Avtomobilska	kolesa	prenašajo	vso	težo	vo-
zila	in	tovora.	Zato	morajo	biti	kolesa	dovolj	
trdna,	vendar	čim	lažja.
Pri	avtomobilskem	kolesu	razlikujemo	pred-
vsem	tri	dele:
•	 Kolesno pesto	 je	 osrednji	 del	 kolesa,	

ki	ga	povezuje	 z	vozilom.	Pritrjeno	 je	
različno,	 odvisno	 od	 tega	 ali	 gre	 za	
pogonsko	 kolo	 (v	 tem	 primeru	 je	 tr-
dno	 pritrjeno	 na	 pogonsko	 gred)	 ali	
za	nosilno	kolo	(v	tem	primeru	je	giblji-
vo	pritrjeno	na	osi	in	se	vrti	na	kotalnih	
ležajih).	Zaradi	 lažje	 in	hitrejše	zame-
njave	koles,	 je	kolesno	pesto	 ločeno	
od	drugih	delov	kolesa,	pri	čemer	se	
kolo	 pritrdi	 na	 posebej	 za	 to	 predvi-
deno	ploskev	(pri	večini	vozil	so	kole-
sa	pritrjena		s	4		ali	8	vijaki).

• Kolesna plošča	 je	 srednji	 del	 kolesa	
in	povezuje	pesto	s	platiščem	(da	bi	
bilo	kolo	čim	lažje	ima	plošča	včasih	
odprtine	ali	zareze).

•	 Platišče	je	profliran	obroč	iz	valjanega	
jekla	 ali	 iz	 lahke	 zlitine	 (v	 tem	 prime-
ru	sta	plošča	in	platišče	skupaj	zlita	v	
enem	kosu).	Na	notranji	strani	je	plati-
šče	pritrjeno	na	kolesno	ploščo,	zuna-
nja	 stran	pa	 je	predvidena	za	gumo	
(pnevmatiko).	 	 Platišča	 tovornih	 vozil	
so,	 zaradi	 lažje	montaže	pnevmatike,	
razstavljiva	 (sestavljena	 so	 iz	dveh	ali	
treh	delov	–	obročev).	

Nazivni	 premer	 platišča	 »D«	 je	 hkrati	 tudi	
montažni	premer	pnevmatike.

Avtomobilska	kolesa	prenašajo	vso	težo	vo-
zila	in	tovora.	Zato	morajo	biti	kolesa	dovolj	
trdna,	vendar	čim	lažja.

• Kolesno pesto	 je	 osrednji	 del	 kolesa,	
ki	ga	povezuje	 z	vozilom.	Pritrjeno	 je	
različno,	 odvisno	 od	 tega	 ali	 gre	 za	
pogonsko	 kolo	 (v	 tem	 primeru	 je	 tr-
dno	 pritrjeno	 na	 pogonsko	 gred)	 ali	
za	nosilno	kolo	(v	tem	primeru	je	giblji-
vo	pritrjeno	na	osi	in	se	vrti	na	kotalnih	
ležajih).	Zaradi	 lažje	 in	hitrejše	zame-
njave	koles,	 je	kolesno	pesto	 ločeno	
od	drugih	delov	kolesa,	pri	čemer	se	
kolo	 pritrdi	 na	 posebej	 za	 to	 predvi-
deno	ploskev	(pri	večini	vozil	so	kole-
sa	pritrjena		s	4		ali	8	vijaki).

•	 Kolesna plošča	 je	 srednji	 del	 kolesa	
in	povezuje	pesto	s	platiščem	(da	bi	
bilo	kolo	čim	lažje	ima	plošča	včasih	
odprtine	ali	zareze).

•	 Platišče	 je	 profliran	 obroč	 iz	 valjane-
ga	jekla	ali	 iz	 lahke	zlitine	(v	tem	pri-
meru	 sta	 plošča	 in	 platišče	 skupaj	
zlita	v	enem	kosu).	Na	notranji	 strani	
je	 platišče	 pritrjeno	 na	 kolesno	 plo-
ščo,	zunanja	stran	pa	 je	predvidena	
za	 gumo	 (pnevmatiko).	 	 Platišča	 to-
vornih	 vozil	 so,	 zaradi	 lažje	 montaže	
pnevmatike,	 razstavljiva	 (sestavljena	
so	iz	dveh	ali	treh	delov	–	obročev).	

Nazivni	 premer	 platišča	 »D«	 je	 hkrati	 tudi	
montažni	premer	pnevmatike.
Širina	 platišča	 »B«	 	 je	 tudi	 montažna	 širina	
pnevmatike.			

Nazivni	 premer	 platišča	 »D«	 je	 hkrati	 tudi	
montažni	premer	pnevmatike.
	Širina	platišča	»B«		je	tudi	montažna	širina	
pnevmatike
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Zgradba	
pnevmatik

Pnevmatike	(gume)	omogočajo	mehkejši,	sko-
raj	neslišen	tek	koles	in	deloma	ublažijo	udar-
ce	med	vožnjo.	Pnevmatike	so	lahko	iz	enega	
(plašča)	ali	dveh	delov	(zračnice	in	plašča).	
Plašči	imajo	več	različnih	delov:	
•	 Kotalna ploskev (protektor)	je	iz	narav-

ne	gume	ali	sintetike	in	je	tako	izbra-
na	(izdelana),	da	je	čimbolj	odporna	
proti	 obrabi.	 Na	 površini	 je	 profilira-
na,	da	se	poveča	oprijemanje	s	tlemi	
(prečni	 utori	 izboljšujejo	 oprijemanje	
pri	vožnji	in	zaviranju,	vzdolžni	pa	pre-
prečujejo	drsenje	vstran	 in	olajšujejo	
odvajanje	vode	med	gumo	in	cesto)

•	 Žični vložki	so	obroči	iz	jeklenih	plete-
nih	 vrvi,	 ki	 so	 zaliti	 v	 ojačanem	 spo-
dnjem	delu	platišča	(peti).	Prepreču-
jejo,	da	bi	se	peta	raztegnila	in	plašč	
izkočil	iz	platišča,	kadar	se	predre

• Nosilna plast (karkasa)	 daje	 plašču	
obliko	 in	 odpornost	 proti	 pretiranim	
deformacijam.	 Izdelana	 je	 iz	 vrvic	
(korda),	 ki	 so	 iz	 konoplje	 ali	 najlona	
(včasih	tudi	iz	jeklenih	žic)	in	potekajo	
v	notranjosti	plašča	od	enega	žične-
ga	vložka	do	drugega.	Vrvice	posa-
meznih	plasti	so	izmenično	položene	
v	različnih	smereh.		Glede	na	to	kako	
potekajo	vrvice	(niti)	v	karkasi	razliku-
jemo:		

•	 plašče	 z	 diagonalno	 položenimi	
plastmi,	ki	potekajo	poševno	proti	ko-
talni	ploskvi	

(usmerjene	so	izmenično	v	desno	in	levo	ter	
se	 med	 seboj	 križajo);	 tako	 dobimo	
tog	plašč	pri	katerem	so	 trde	bočne	
stene,	kotalna	ploskev	pa	je	nekoliko	

•	 (prečni	 utori	 zboljšujejo	 oprijemanje	
pri	vožnji	in	zaviranju,	vzdolžni	pa	pre-
prečujejo	drsenje	vstran	 in	olajšujejo	
odvajanje	vode	med	gumo	in	cesto)

•	 plašči	z		radialno		položenimi	plastmi,	
ki	potekajo	po	prek	proti	 kotalni	plo-
skvi,	ki	je	bolj	ploščata	in	se	manj	de-
formira	ob	dotiku	s	tlemi;		zato	je	opri-
jemanje	s	cestiščem	boljše	in	obraba	
počasnejša;		primerni	so	za	hitra	vozi-
la	in	dobre	ceste	(so	pa	bolj	občutljivi	
na	ostre	robove	in	hitre	udarce	–	rob-
nike	in	luknje	na	cesti)

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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•	 plašči	z	 radiialno	 položenimi	plastmi,	
ki	potekajo	poprek	proti	kotalni	ploskvi,	
ki	je	bolj	ploščata	in	se	manj	deformira	
ob	dotiku	s	tlemi;		zato	je	oprijemanje	s	
cestiščem	boljše	in	obraba	počasnej-
ša;		primerni	so	za	hitra	vozila	in	dobre	
ceste	(so	pa	bolj	občutljivi	na	ostre	ro-
bove	in	hitre	udarce	–	robnike	in	luknje	
na	cesti)		

Posebna	vrsta	diagonalnih	 in	 radialnih	pla-
ščev	so	pasaste gume	(te	imajo	še	po-
sebno	plast	vrvic,	ki	potekajo	vzpore-
dno	 s	 kotalno	 ploskvijo	 in	 tvorijo	 pas	
med	 kotalno	 ploskvijo	 in	 nosilno	 pla-
stjo	oz.	karkaso).		

Nega	koles	in	
pnevmatik

Na	življenjsko	dobo	pnevmatik	vpliva	pred-
vsem:		pravilen	tlak,		hitrost	vožnje,		obreme-
nitev	vozila	in	zunanja	temperatura.
Za	vsako	vrsto	pnevmatike	je	tovarniško	do-
ločeno	na	katera	vozila	se	lahko	montira	in	
kolikšen	tlak	je	najustreznejši	za	vsak	tip	vo-
zila	in	za	posamezne	vozne	razmere	poleti,	
pozimi,…).	 Notranji	 premer	 plašča	 se	 mora	
ujemati	s	premerom	platišča.	Za	vsako	pla-
tišče	je	določeno	katere	dimenzije	plaščev	
se	 lahko	nanj	montira	(notranji	premer,	širi-
na	in	višina	plašča).
Pri	 vsaki	 premontaži	 pnevmatik	 (zimske-
letne	 oz.	 obratno)	 moramo	 demontirane	
pnevmatike	 pravilno	 hraniti	 (temperatura,	
vlaga,prezračevanje,…).	 Pri	 ponovni	 mon-
taži	 skladiščenih	 pnevmatik	 je	 treba	 vsako	
gumo	 temeljito	 pregledati	 (protektor,	 kord,	
karkaso,…).	Tudi	avtomobilska	kolesa	mora-
mo	občasno	pregledati	in	odpraviti	vse	po-
škodbe	in	pomankljivosti.

Na	življenjsko	dobo	pnevmatik	vpliva	pred-
vsem:		pravilen	tlak,		hitrost	vožnje,		obreme-
nitev	vozila	in	zunanja	temperatura.

Na	življenjsko	dobo	pnevmatik	vpliva	pred-
vsem:		pravilen	tlak,		hitrost	vožnje,		obreme-
nitev	vozila	in	zunanja	temperatura.
Za	vsako	vrsto	pnevmatike	je	tovarniško	do-
ločeno	na	katera	vozila	se	lahko	montira	in	
kolikšen	tlak	je	najustreznejši	za	vsak	tip	vo-
zila	in	za	posamezne	vozne	razmere	poleti,	
pozimi,…).	Notranji	premer	plašča	se	mora	
ujemati	s	premerom	platišča.	Za	vsako	pla-
tišče	je	določeno	katere	dimenzije	plaščev	
se	lahko	nanj	montira	(notranji	premer,	širi-
na	in	višina	plašča).
Pri	 vsaki	 premontaži	 pnevmatik	 (zimske-
letne	 oz.	 obratno)	 moramo	 demontirane	
pnevmatike	 pravilno	 hraniti	 (temperatura,	
vlaga,prezračevanje,…).	 Pri	 ponovni	 mon-
taži	skladiščenih	pnevmatik	je	treba	vsako	
gumo	temeljito	pregledati	(protektor,	kord,	
karkaso,…).	Tudi	avtomobilska	kolesa	mora-
mo	občasno	pregledati	in	odpraviti	vse	po-
škodbe	in	pomanjkljivosti.
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uravnoteže-
nje	koles

Pri	cestnih	vozilih,	zlasti	hitrih,	morajo	biti	ko-
lesa	 skupaj	 s	 pnevmatikami	 uravnotežena	
(centrirana),	 če	 se	 hočemo	 izogniti	 treslja-
jem	in	opletanjem	koles.	Kolo	uravnotežimo		
z	dodajanjem	uteži,	ki	jih	pritrdimo	na	plati-
šče.	
Poznamo	 dve	 vrsti	 uravnoteženja,	 statično	
in	dinamično.
Statično	uravnotežim	okolo	na	ta	način,	da	
ga	 nataknemo	 na	 os	 in	 zavrtimo.	 Najtež-
ja	 točka	 se	 skuša	 vedno	 zasukati	 navzdol.	
Kolo	uravnotežimo	tako,	da	nasprotno	stran	
ustrezno	obtežimo.	Kadar	ostane	kolo	v	rav-
notežju	v	vsakem	položaju,	je	pravilno	urav-
noteženo.	
Pri	 dinamičnem	 uravnoteženju	 spravimo	
kolo	v	hitro	vrtenje	(najmanj	600	obr./min.).	
Pri	vrtenju	skušajo	mase,	ki	so	nepravilno	po-
razdeljene	v	različnih	ravneh,	povzročiti	ko-
lebanje	osi	kolesa.	Posebne	naprave	(stroji)	
omogočajo	ugotoviti	med	vrtenjem,	kje	so	
natančno	 te	 mase.	 	 Kolo	 dinamično	 urav-
notežimo	tako,	da	dodamo	uteži	na	naspro-
tno	stran	platišča	v	isti	ravnini.
Statično	neuravnoteženje	povzroča	navpič-
no	 nihanje	 (tresenje)	 preme.	 	 Dinamično	
neuravnoteženje	 povzroča	 bočna	 nihanja	
(opletanje)	kolesa.

Pri	cestnih	vozilih,	zlasti	hitrih,	morajo	biti	ko-
lesa	 skupaj	 s	 pnevmatikami	 uravnotežena	
(centrirana),	 če	 se	 hočemo	 izogniti	 treslja-
jem	in	opletanjem	koles.	Kolo	uravnotežimo		
z	dodajanjem	uteži,	ki	jih	pritrdimo	na	plati-
šče.	
Poznamo	 dve	 vrsti	 uravnoteženja,	 statično	
in	dinamično.
Statično	uravnotežim	okolo	na	ta	način,	da	
ga	 nataknemo	 na	 os	 in	 zavrtimo.	 Najtež-
ja	 točka	 se	 skuša	 vedno	 zasukati	 navzdol.	
Kolo	uravnotežimo	tako,	da	nasprotno	stran	
ustrezno	obtežimo.	Kadar	ostane	kolo	v	rav-
notežju	v	vsakem	položaju,	je	pravilno	urav-
noteženo.	
Pri	 dinamičnem	 uravnoteženju	 spravimo	
kolo	v	hitro	vrtenje	(najmanj	600	obr./min.).	
Pri	vrtenju	skušajo	mase,	ki	so	nepravilno	po-
razdeljene	v	različnih	ravneh,	povzročiti	ko-
lebanje	osi	kolesa.	Posebne	naprave	(stroji)	
omogočajo	ugotoviti	med	vrtenjem,	kje	so	
natančno	 te	 mase.	 	 Kolo	 dinamično	 urav-
notežimo	tako,	da	dodamo	uteži	na	naspro-
tno	stran	platišča	v	isti	ravnini.
Statično	neuravnoteženje	povzroča	navpič-
no	 nihanje	 (tresenje)	 preme.	 	 Dinamično	
neuravnoteženje	 povzroča	 bočna	 nihanja	
(opletanje)	kolesa.

Pri	cestnih	vozilih,	zlasti	hitrih,	morajo	biti	ko-
lesa	skupaj	s	pnevmatikami	uravnotežena	
(centrirana),	če	se	hočemo	izogniti	 treslja-
jem	in	opletanjem	koles.	Kolo	uravnotežimo		
z	dodajanjem	uteži,	ki	 jih	pritrdimo	na	pla-
tišče.	
Poznamo	dve	vrsti	uravnoteženja,	 statično	
in	dinamično.
Statično	uravnotežim	okolo	na	ta	način,	da	
ga	 nataknemo	 na	 os	 in	 zavrtimo.	 Najtež-
ja	 točka	se	skuša	vedno	zasukati	navzdol.	
Kolo	uravnotežimo	tako,	da	nasprotno	stran	
ustrezno	obtežimo.	Kadar	ostane	kolo	v	rav-
notežju	v	vsakem	položaju,	je	pravilno	urav-
noteženo.	
Pri	 dinamičnem	 uravnoteženju	 spravimo	
kolo	v	hitro	vrtenje	(najmanj	600	obr./min.).	
Pri	 vrtenju	 skušajo	 mase,	 ki	 so	 nepravilno	
porazdeljene	 v	 različnih	 ravneh,	 povzroči-
ti	 kolebanje	 osi	 kolesa.	 Posebne	 naprave	
(stroji)	omogočajo	ugotoviti	med	vrtenjem,	
kje	so	natančno	te	mase.		Kolo	dinamično	
uravnotežimo	 tako,	 da	 dodamo	 uteži	 na	
nasprotno	stran	platišča	v	isti	ravnini.
Statično	 neuravnoteženje	 povzroča	 nav-
pično	nihanje	(tresenje)	preme.	 	Dinamič-
no	neuravnoteženje	povzroča	bočna	niha-
nja	(opletanje)	kolesa.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Menjava	
pnevmatik

Pnevmatike	 menjavamo	 zaradi	 različnih	
razlogov	 (letne,	 zimske,	 poškodovane,	 na	
novo	protektirane,	stare,	nove	gume,…).
Lažjo	 demontažo	 in	 montažo	 gum	 nam	
omogoča	posebna	naprava,	s	katero	pra-
zno	gumo	hitro	stisnemo,	potem	z	ustreznim	
orodjem	pritisnemo	gumo	na	eni	strani	nav-
zdol,	na	nasprotni	strani	(diagonalni)	pa	iz-
vlečemo	 (snamemo)	 gumo	 s	 platišča.	 Po-
doben	postopek	(samo	v	obratni	smeri)	 je	
pri	montaži	pnevmatike	na	platišče.	
Plašči	so	lahko	z	zračnicami	ali	brez	(t.im.	TU-
BELESS).	
Pri	plaščih	z	 	zračnicami	se	mora	zračnica	
v	 celoti	 prilegati	 notranjosti	 plašča.	 Če	 je	
zračnica	zvita	ali	ima	gube	nastane	pri	vrte-
nju	kolesa	močno	trenje	ob	notranjih	stenah	
plašča	in	zračnica	lahko	kaj	hitro	poči.	
Plašči	brez	zračnic	so	z	notranje	strani	pre-
vlečeni	z	zaščitno	gumijasto	plastjo,	ki	omo-
goča	 popolno	 tesnost.	 Montaža	 takega	
plašča	mora	biti	posebno	skrbna.	Uhajanje	
zraka	preprečuje	oster	rob	na	notranji	strani	
plašča,	ki	se	zaradi	zračnega	tlaka	uleže	na	
kovinsko	površino		platišča.	Ventil	za	polnje-
nje	je	fiksno	pritrjen	na	platišču	in	je	povsem	
neodvisen	od	plašča.
Pri	 montaži	 plašča	 brez	 zračnice	 moramo	
paziti,	da	ne	poškodujemo	tesnilnega	roba	
na	 peti,	 ki	 se	 uleže	 na	 platišče.	 Da	 se	 rob	
lahko	dobro	uleže,	gumo	na	hitro	napolni-
mo	na	3	do	4	bare,	potem	pa	tlak	znižamo	
na	določeno	vrednost.

Pri	plaščih	z	 	zračnicami	se	mora	zračnica	
v	 celoti	 prilegati	 notranjosti	 plašča.	 Če	 je	
zračnica	zvita	ali	ima	gube	nastane	pri	vrte-
nju	kolesa	močno	trenje	ob	notranjih	stenah	
plašča	in	zračnica	lahko	kaj	hitro	poči.	
Plašči	brez	zračnic	so	z	notranje	strani	pre-
vlečeni	z	zaščitno	gumijasto	plastjo,	ki	omo-
goča	 popolno	 tesnost.	 Montaža	 takega	
plašča	mora	biti	posebno	skrbna.	Uhajanje	
zraka	preprečuje	oster	rob	na	notranji	strani	
plašča,	ki	se	zaradi	zračnega	tlaka	uleže	na	
kovinsko	površino		platišča.	Ventil	za	polnje-
nje	je	fiksno	pritrjen	na	platišču	in	je	povsem	
neodvisen	od	plašča.
Pri	 montaži	 plašča	 brez	 zračnice	 moramo	
paziti,	da	ne	poškodujemo	tesnilnega	roba	
na	 peti,	 ki	 se	 uleže	 na	 platišče.	 Da	 se	 rob	
lahko	dobro	uleže,	gumo	na	hitro	napolni-
mo	na	3	do	4	bare,	potem	pa	tlak	znižamo	
na	določeno	vrednost.

Pri	plaščih	z		zračnicami	se	mora	zračnica	
v	 celoti	 prilegati	 notranjosti	 plašča.	 Če	 je	
zračnica	zvita	ali	ima	gube	nastane	pri	vr-
tenju	kolesa	močno	trenje	ob	notranjih	ste-
nah	plašča	in	zračnica	lahko	kaj	hitro	poči.	
Plašči	brez	zračnic	so	z	notranje	strani	pre-
vlečeni	z	zaščitno	gumijasto	plastjo,	ki	omo-
goča	 popolno	 tesnost.	 Montaža	 takega	
plašča	mora	biti	posebno	skrbna.	Uhajanje	
zraka	preprečuje	oster	rob	na	notranji	stra-
ni	plašča,	ki	se	zaradi	zračnega	tlaka	ule-
že	na	kovinsko	površino		platišča.	Ventil	za	
polnjenje	je	fiksno	pritrjen	na	platišču	in	je	
povsem	neodvisen	od	plašča.
Pri	montaži	plašča	brez	zračnice	moramo	
paziti,	da	ne	poškodujemo	tesnilnega	roba	
na	peti,	 ki	 se	uleže	na	platišče.	Da	se	 rob	
lahko	dobro	uleže,	gumo	na	hitro	napolni-
mo	na	3do	4	bare,	potem	pa	tlak	znižamo	
na	določeno	vrednost.
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Popravila	
pnevmatik	in	
vulkaniziranja

Če	se	preluknja	guma	brez	zračnic,	 jo	 lah-
ko	 na	 hitro	 začasno	 popravimo	 brez	 sne-
manja.	 Zadostuje,	 da	 izvlečemo	 žebelj,	 ki	
jo	 je	prebodel,	vtaknemo	v	 luknjo	cevčico	
brizgalke,	v	kateri	je	gumijeva	raztopina,	sti-
snemo	nekaj	raztopine	v	notranjost	in	cevči-
co	izvlečemo.	Pozneje	moramo	gumo	sneti	
in	okvaro	dokončno	popraviti	(vulkanizirati).
Postopek	vulkanizacije:
•	 preluknjan	plašč	znotraj	dobro	očisti-

mo	in	razmastimo
•	 poškodovano	 mesto	 premažemo	 z	

ustreznim	lepilom	in	prilepimo	nanj	kr-
pico	(ali	pa	imamo	že	tovarniško	pri-
pravljeno	krpico	ustrezne	dimenzije	z	
nalepko,	ki	 jo	 snamemo	 in	položimo	
na	luknjo	v	plašču	z	notranje	strani)

•	 z	ustrezno	pripravo	krpico	in	plašč	sti-
snemo	in	segrejemo	

•	 po	določenem	času	pripravo	sname-
mo	 in	 preverimo	 ali	 je	 krpica	 dobro	
zlepljena	z	gumo

•	 končno	 gumo	 montiramo	 na	 plati-
šče	in	še	enkrat	preverimo	ali	drži	zrak	
pod	 določenim	 pritiskom	 (navadno	
testiramo	gumo	pri	3	do	4	barih)

Poseben	postopek	vulkanizacije		 je	protek-
tiranje		gume,	ko	na	izrabljeno	tekalno	plast	
nanašamo	 novo	 plast	 profilirane	 gume	
(protektor).	 Vedeti	 moramo,	 da	 protektira-
na	guma	nima	enakih	mehanskih	lastnosti	
(vzdržljivost)	kot	nova	guma.	Zato	moramo	
režim	vožnje	vozila	temu	ustrezno	prilagoditi.

Če	se	preluknja	guma	brez	zračnic,	jo	lah-
ko	 na	 hitro	 začasno	 popravimo	 brez	 sne-
manja.	 Zadostuje,	 da	 izvlečemo	 žebelj,	 ki	
jo	je	prebodel,	vtaknemo	v	luknjo	cevčico	
brizgalke,	v	kateri	je	gumijeva	raztopina,	sti-
snemo	nekaj	raztopine	v	notranjost	in	cev-
čico	 izvlečemo.	 Pozneje	 moramo	 gumo	
sneti	 in	okvaro	dokončno	popraviti	 (vulka-
nizirati).
Postopek	vulkanizacije:
•	 preluknjan	plašč	znotraj	dobro	očisti-

mo	in	razmastimo
•	 poškodovano	 mesto	 premažemo	 z	

ustreznim	 lepilom	 in	 prilepimo	 nanj	
krpico	 (ali	 pa	 imamo	 že	 tovarniško	
pripravljeno	 krpico	 ustrezne	 dimen-
zije	z	nalepko,	ki	 jo	snamemo	in	po-
ložimo	na	luknjo	v	plašču	z	notranje	
strani)

•	 z	ustrezno	pripravo	krpico	in	plašč	sti-
snemo	in	segrejemo

•	 po	 določenem	 času	 pripravo	 sna-
memo	in	preverimo	ali	 je	krpica	do-
bro	zlepljena	z	gumo

•	 končno	 gumo	 montiramo	 na	 pla-
tišče	 in	 še	 enkrat	 preverimo	 ali	 drži	
zrak	pod	določenim	pritiskom	(nava-
dno	testiramo	gumo	pri	3	do	4	barih)

Poseben	 postopek	 vulkanizacije	 	 je	 pro-
tektiranje	 	 gume,	 ko	 na	 izrabljeno	 tekal-
no	plast	nanašamo	novo	plast	profilirane	
gume	(protektor).	Vedeti	moramo,	da	pro-
tektirana	 guma	 nima	 enakih	 mehanskih	
lastnosti	(vzdržljivost)	kot	nova	guma.	Zato	
moramo	režim	vožnje	vozila	temu	ustrezno	
prilagoditi.

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Orodja,	 stro-
ji	 in	 naprave	
za	servisiranje	
koles

Dvigala	 nam	 služijo	 za	 dvig	 vozila	 pri	 de-
montaži	 in	 montaži	 koles.	 Vozilo	 lahko	 dvi-
gnemo	samo	enostransko	ali	v	celoti	do	do-
ločene	višine.
Dvigala	so	lahko:
• ročna	 (mehanska	ali	 hidravlična),	 za	

enostranski	dvig	vozila;
•	 strojna	 (elektro-mehanska,	 elektro-hi-

dravlična,	 elektro-pnevmatična),	 za	
enostranski	ali	celotni	dvig	vozila.

Centrirni	stroji	za	uravnoteženje	koles	so	lahko:	
•	 preprosti stroji,	 ki	 omogočajo	 hitro	

uravnoteženje	 koles	 kar	 neposredno	
na	vozilu	(ti	stroji	izravnajo	samo	statič-
ne	napake);

• stroji za popolno uravnoteženje	 (kolo	
prvo	 uravnotežimo	 statično,	 nato	 pa	
še	dinamično).	

Kompresorji	 se	 razlikujejo	 po	 velikosti,	 ka-
pacitivnost	 in	 tlaku	 zraka.	Navadno	 jih	po-
ganja	 elektro	 motor.	 Kompresor	 v	 avtoser-
visni	 	 delavnici	 uporabljamo	 za	 različne	
namene	 (čiščenje,	 izpihavanje	 cilindrov,	
šob,svečk,…)	najbolj	pogosto	pa	za	črpanje	
zraka	v	zračnice	ali	plašče.	Pri	tem	moramo	
imeti	 montiran	 tudi	 ustrezni	 manometer	 za	
kontrolo	pritiska.
Pnevmatični	 ključ	 nam	 služi	 predvsem	 za	
montažo	in	demontažo	koles.	V	tem	prime-
ru	mora	imeti	ustrezno	določen	(naravnan)	
navor,	da	pri	določeni	sili	preneha	zatezati	
vijak	 za	 pritrditev	 kolesa	 (pravimo	 mu	 tudi	
momentni	ključ).	
Naprava	za	snemanje	pnevmatik	nam	služi	
za	lažjo	demontažo	in	montažo	pnevmatik	
na	kolesa.	

Dvigala	 nam	 služijo	 za	 dvig	 vozila	 pri	 de-
montaži	 in	montaži	koles.	Vozilo	 lahko	dvi-
gnemo	 samo	 enostransko	 ali	 v	 celoti	 do	
določene	višine.
Dvigala	so	lahko:
• ročna	(mehanska	ali	hidravlična),	za	

enostranski	dvig	vozila;
•	 strojna	 (elektro-mehanska,	 elektro-hi-

dravlična,	 elektro-pnevmatična),	 za	
enostranski	ali	celotni	dvig	vozila.

Centrirni	stroji	za	uravnoteženje	koles	so	lahko:	
• preprosti stroji,	 ki	 omogočajo	 hitro	

uravnoteženje	 koles	 kar	 neposredno	
na	vozilu	 (ti	 stroji	 izravnajo	samo	sta-
tične	napake);

•	 stroji za popolno uravnoteženje	
(kolo	 prvo	 uravnotežimo	 statično,	
nato	pa	še	dinamično).	

Kompresorji	 se	 razlikujejo	 po	 velikosti,	 ka-
pacitivnost	 in	tlaku	zraka.	Navadno	jih	po-
ganja	elektro	motor.	Kompresor	v	avtoser-
visni	 	 delavnici	 uporabljamo	 za	 različne	
namene	 (čiščenje,	 izpihavanje	 cilindrov,	
šob,svečk,…)	 najbolj	 pogosto	 pa	 za	 črpa-
nje	zraka	v	zračnice	ali	plašče.	Pri	tem	mo-
ramo	imeti	montiran	tudi	ustrezni	manome-
ter	za	kontrolo	pritiska.
Pnevmatični	 ključ	 nam	 služi	 predvsem	 za	
montažo	in	demontažo	koles.	V	tem	prime-
ru	mora	imeti	ustrezno	določen	(naravnan)	
navor,	da	pri	določeni	sili	preneha	zatezati	
vijak	za	pritrditev	kolesa	(pravimo	mu	tudi	
momentni	ključ).	
Naprava	za	snemanje	pnevmatik	nam	slu-
ži	za	lažjo	demontažo	in	montažo	pnevma-
tik	na	kolesa.	

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Poleg	ustreznih	strojev	in	naprav	rabimo	pri	
servisiranju	koles	tudi	nekatera	ročna	orodja	
(klešče,	kladivo,	izvijač,…).
Pomožna	sredstva, ki	jih	rabimo	pri	servisira-
nju	koles	so	zlasti	naslednja:	 rezervni	ventil-
čki	in	pokrovčki	za	gume,	svinčene	uteži	za	
uravnoteženje	koles,	 razni	premazi,	 smirkov	
papir,	gumijaste	nalepke	za	popravilo	gum,	
tube	z	gumijevo	raztopino	in	podobno.

Poleg	ustreznih	strojev	in	naprav	rabimo	pri	
servisiranju	koles	tudi	nekatera	ročna	orod-
ja	(klešče,	kladivo,	izvijač,…).
Pomožna	sredstva,	ki	jih	rabimo	pri	servisira-
nju	koles	 so	zlasti	naslednja:	 rezervni	ventil-
čki	in	pokrovčki	za	gume,	svinčene	uteži	za	
uravnoteženje	 koles,	 razni	 premazi,	 smirkov	
papir,	gumijaste	nalepke	za	popravilo	gum,	
tube	z	gumijevo	raztopino	in	podobno.

Dimenzije	 in	
označevanje	
avto-plaščev

Vsak	 plašč	 ima	 na	 boku	 označbo	 z	 ime-
nom	izdelovalca	ter	druge	ustrezne	podat-
ke	(v	črkah	in	številkah).
Številke	 označujejo	 mere	 (dimenzije)	 pla-
šča,	 bodisi	 v	 mm	 bodisi	 v	 colah	 (1cola	 =	
25,4	mm).	Prvo	število	pomeni	širino	plašča	
(»D«),	 drugo	 (»B«)	 pa	 njen	 notranji	 premer	
(t.j.	 premer	 platišča,	 na	 katerega	 je	 treba	
natakniti	plašč).	Notranji	premer	 je	pravilo-
ma	naveden	v	colah,	širina	pa	v	mm	(zlasti	
pri	radialnih	gumah).
Primer:	 185x14	 pomeni	 plašč,	 ki	 ima	 širino	
185	mm	in	notranji	premer	14	col.	
Če	 je	 med	 obema	 številkama	 (med	 širino	
in	premerom)	črka		pomeni	radialni	plašč.	

Druge	oznake	črk	pomenijo:	
S	–	športna	izvedba	plašča,
SR	 –	 športna	 radialna	 izvedba	 (do	 180	
km/h),	
H	–	super	športna	izvedba,	
HR	 –	 super	 športna	 	 radialna	 izvedba	 (do	
210	km/h),	
SV	–	 izvedba	plašča	za	velike	hitrosti	 (nad	
210	km/h).

Vsak	 plašč	 ima	 na	 boku	 označbo	 z	 ime-
nom	izdelovalca	ter	druge	ustrezne	podat-
ke	(v	črkah	in	številkah).
Številke	 označujejo	 mere	 (dimenzije)	 pla-
šča,	 bodisi	 v	 mm	 bodisi	 v	 colah	 (1cola	 =	
25,4	mm).	Prvo	število	pomeni	širino	plašča	
(»D«),	drugo	(»B«)	pa	njen	notranji	premer	
(t.j.	 premer	 platišča,	 na	 katerega	 je	 treba	
natakniti	plašč).	Notranji	premer	je	pravilo-
ma	naveden	v	colah,	širina	pa	v	mm	(zlasti	
pri	radialnih	gumah).

Primer:	 185x14	 pomeni	 plašč,	 ki	 ima	 širino	
185	mm	in	notranji	premer	14	col.	
Če	 je	med	obema	številkama	(med	širino	
in	premerom)	črka		pomeni	radialni	plašč.	

Druge	oznake	črk	pomenijo:	
S –	športna	izvedba	plašča,
SR –	 športna	 radialna	 izvedba	 (do	 180	
km/h),	
H –	super	športna	izvedba,	
HR –	super	športna		 radialna	 izvedba	(do	
210	km/h),	
SV –	izvedba	plašča	za	velike	hitrosti	(nad	
210	km/h).

Učna situacija– od načrtovanja do ocenjevanja
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Področja Poznavanje Razumevanje Raba

Pri	 nekaterih	 posebnih	 izvedbah	 je	 lahko	
podano	 tudi	 razmerje	 A:B	 (višina:širina),	
n.pr.	165/70	(število	70	pomeni,	da	je	višina	
plašča	70%	širine).

Na	 boku	 plašča	 je	 lahko	 tudi	 oznaka,	 ki	
označuje	število	plasti	kordnih	platen.	

Vrsto	(obliko)	profila	označujejo	velike	črke.

Plašči	brez	zračnic	imajo	oznako	TUBELESS.

Pri	 nekaterih	 posebnih	 izvedbah	 je	 lahko	
podano	 tudi	 razmerje	 A:B	 (višina:širina),	
n.pr.	165/70	(število	70	pomeni,	da	je	višina	
plašča	70%	širine).

Na	 boku	 plašča	 je	 lahko	 tudi	 oznaka,	 ki	
označuje	število	plasti	kordnih	platen.	

Vrsto	(obliko)	profila	označujejo	velike	črke.

Plašči	brez	zračnic	imajo	oznako	TUBELESS.

Minimalni	standardi,	ki	so	označeni	z	barvo	so	tista	nujna	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	nujna	za	opravljanje	izbrane	delovne	naloge	„Menjava	zavor-
nih	ploščic“.	Če	bi	delovna	naloga	bila	drugačna	(npr.	Servisiranje	koles)	bi	se	ustrezno	temu	spremenili	tudi	minimalni	standardi	znanj,	spretnosti	in	veščin	
pri	učnem	sklopu	„Kolesa“	
Ta	razpredelnica	pa	je	osnova	tudi	za	sestavo	preizkusa	znanja,	postopek	sestave	preizkusa	znanja	pa	je	popolnoma	enak	kot	v	primeru	učne	teme	„Ele-
ktrični	tokokrog“	zaradi	česa	ga	v	nadaljevanju	ne	prikazujemo.

Določitev kriterijev preverjanja in ocenjevanja (določanje minimalnih standardov) na posameznih področjih

Področje: 
Raba	pripadajočega	splošno	teoretičnega	znanja
Kriterij: 

•	 STOPNJA	USVOJENOSTI	(TAKSONOMSKA	STOPNJA)
	 -	koliko	pozna,	razume	in/ali	uporablja	splošno	teoretično	znanje

Primere	oblikovanja	učnih	sklopov	na	osnovi	izbranih	ciljev	splošno	izobraževalnih	predmetov	z	uporabo	ustreznih	taksonomij		in	oblikovanje		preizkusov	
znanja		smo		prikazali	v	poglavju	o	načrtovanju	učnih	tem,	zato	jih	na	tem	mestu	ne	bomo	ponavljali.
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Namesto zaključka

V	izhodišču	prenovo	slovenskega	poklicnega	in	strokovnega	izobraževa-
nja	usmerja	dokument	Izhodišča	za	pripravo	izobraževalnih	programov	
nižjega	in	srednjega	poklicnega	izobraževanja	ter	programov	srednjega	
strokovnega	izobraževanja,	ki	jih	je	sprejel	Strokovni	svet	RS	za	poklicno	in	
strokovno	izobraževanje	na	53.	seji	dne	30.	11.	2001.	

Cilje	Izhodišč	smo	poskusno	uresničevali	s	pripravo	poklicnega	programa	
Avtoserviser.	Kasneje	sta	bila	razvita	in	poskusno	implementirana	še	dva	
programa	 srednjega	 strokovnega	 izobraževanja	 Tehnik	 mehatronike	 in	
Tehnik	oblikovanja,	po	zgledu	poskusnih	programov	pa	smo	prenovili	 in	
na	šole	uvajali	še	vse	ostale	izobraževalne	programe	nižjega	poklicnega,	
srednjega	poklicnega	in	srednjega	strokovnega	izobraževanja.	

Prenovljeni	programi	so	kompetenčno	in	modularno	zasnovani.	Klasične	
učne	predmete	so	v	strokovnem	delu	predmetnika	nadomestile	drugač-
ne	programske	enote,	takšne,	ki	ne	sledijo	strokovnim	disciplinam,	marveč	
poklicnim	zahtevam.	Prvotno	smo	jih	poimenovali	strokovni	vsebinski	sklo-
pi.	V	kasnejših	programih	so	strokovni	vsebinski	sklopi	postali	manj	obsežni	
in	še	bolj	osredotočeni	na	poklicne	kompetence.	Sprejeta	je	bila	odloči-
tev,	da	se	jih	poimenuje	moduli	(po	Ermenc	idr.,	2007,	str.	22).	Lahko	bi	rekli,	
da	prenovljeni	 izobraževalni	programi	združujejo	dve	paradigmi	načrto-
vanja	učnega	procesa,	in	sicer	tradicionalno,	na	logiko	znanstvene	disci-
pline	usmerjeno	načrtovanje	(predvsem	v	splošnem	delu	predmetnika	in	
pri	načrtovanju	teoretičnih	znanj	v	strokovnih	modulih)	ter	novejšo,	na	po-
klicne	zahteve	usmerjeno	načrtovanje	(predvsem	v	strokovnih	modulih)

Učitelj	v	svoji	sprotni	pripravi	programsko	enoto	(učni	predmet	ali	strokovni	
modul),	ki	jo	poučuje,	razčleni	na	učne	enote,	t.j.	najmanjše	vsebinsko	za-
okrožene	celote,	ki	jih	pri	pouku	poda	v	eni	ali	v	nekaj	učnih	urah.	V	priču-
jočem	gradivu	smo	poskušali	pokazati	dva	pristopa	načrtovanja	sprotnih	
učnih	priprav,	prvega,	tradicionalnega,	ki	se	uresničuje	skozi	načrtovanje	
učnih	tem	ter	drugega,	novejšega,	na	poklicne	zahteve	usmerjenega	na-
črtovanja,	ki	se	v	sprotnih	pripravah	učiteljev	uresničuje	preko	načrtovanja	
učnih	situacij.	Učna	situacija	je	didaktično	opremljena	delovna	situacija	
poklicnega	ali	strokovnega	področja,	za	katerega	se	udeleženec	izobra-

žuje.	V	učnih	situacijah	se	od	dijakov	(udeležencev	izobraževanja)	zahte-
va,	da	se	miselno	vživijo	ter	rešujejo	s	poklicem	povezane	naloge	in	pro-
bleme.	Poleg	tega	se	usposobijo	za	izvedbo	didaktično	celovitih	dejanj,	
kot	so:	obveščanje,	sprejemanje	naročila,	načrtovanje,	odločanje,	izvaja-
nje,	nadzor,	vrednotenje.	(Ehrhardt	idr.	v	Grašič,	2008).	V	učni	situaciji	se	po-
gosto	povezujejo	znanja,	spretnosti	in	veščine	različnih	programskih	enot	
in	integriranih	ključnih	kvalifikacij	okrog	realne	delovne	naloge.

V	pričujočem	gradivu	smo	k	načrtovanju	učne	teme	in	učne	situacije	(in	
posledično	oblikovanju	preizkusov	znanja	za	ocenjevanje)	pristopali	na	
enak	način,	pri	čemer	smo	si	pomagali	z	opisnimi	kriteriji	(in	ustreznimi	ta-
ksonomijami	na	področju	strokovnih	in	splošnih	znanj).	Razlika	med	na-
črtovanjem	učne	teme	in	načrtovanjem	učne	situacije	pa	se	pojavi	pri	
določanju	minimalnih	standardov.	V	primeru	načrtovanja	učnih	tem	je	
osnova	za	določanje	minimalnih	standardov	predznanje,	ki	naj	bi	ga	di-
jak	obvladal	za	normalno	sledenje	pouku	v	prihodnosti	pri	tej	program-
ski	enoti,	v	primeru	načrtovanja	učnih	situacij	pa	so	osnova	za	določanje	
minimalnih	standardov	tista	znanja,	spretnosti	in	veščine,	ki	so	nujna	za	
korektno	izvedbo	določene	delovne	naloge.

Samo	ocenjevanje	smo	razdelili	v	tri	faze:

•	 v	prvi	fazi	je	potrebno	veljavno	in	objektivno	ugotoviti	(»izmeri-
ti«)	usvojeno	znanje	,	

•	 v	drugi	fazi	je	potrebno	to	»izmerjeno	znanje«	ovrednotiti	glede	
na	določene	referenčne	točke	in	

•	 v	tretji	fazi	je	potrebno	to	oceno	interpretirati.

V	prvi	fazi	 je	torej	potrebno	ugotoviti	oz.	»izmeriti«	znanje,	ki	ga	je	dijak	
pridobil	v	času	učenja	in	poučevanja.	Znanje	je	v	tem	primeru	predmet	
»posrednega	merjenja«	in	ga	je	najprej	potrebno	opredeliti.	Za	oprede-
ljevanje	kvantitete	in	kvalitete	znanj,	spretnosti	in	veščin	(operacionaliza-
cija	ciljev	iz	katalogov	znanj)	smo	uporabili	opisne	kriterije.	Opisne	kriteri-
je	razgradimo	tako,	da	opredelimo	področja,	kriterije	in	opise	dosežkov	
oziroma	standarde	znanj.	
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Za	praktična	znanja,	spretnosti	in	veščine	smo	opredelili	sledeča	podro-
čja	in	kriterije:

Področje:
Postopki dela in uporaba pripomočkov
Kriterija:

•	 pravilnost	 –	 pravilnost	 izvajanja	 postopkov	 dela	 ter	
rabe	 pripomočkov;	 aktivna	 zavzetost	 za	 zmanjševa-
nje	napak,	ne	ponavljanje	večkrat	istih	napak.

•	 natančnost	 –	 natančno	 upoštevanje	 vrstnega	 reda	
uporabe	 vseh	 postopkov,	 pripomočkov,	 natančnost	
pri	postopkih	in	uporabi	(ni	površnosti)

Področje:
Izdelek
Kriteriji:

•	 funkcionalnost	-	uresničevanje	namena	(deluje	–	ne	
deluje)

•	 natančnost	–	obdelave	materialov,	spojev,	dimen-
zije,...	

•	 estetskost	–	urejenost,	ličnost

Področje:
Uporaba dokumentacije:
Kriterij: 

•	 pravilnost	–	pravilnost	razumevanja	in	uporabe	ter	iz-
delave	dokumentacije.

Opise	dosežkov	oz.	standarde	znanj	(optimalnega	za	odlično	oceno	
in	minimalnega	za	zadostno	oceno)	za	praktično	znanje,	spretnosti	in	
veščine	pa	smo	ponazorili	na	konkretnih	primerih.

Z	opazovanjem	postopkov	dela,	uporabe	strojev,	orodij	in	naprav,	upo-
rabe	dokumentacije	ter	vrednotenjem	narejenega	izdelka	oz.	opravlje-
ne	storitve	zberemo	kar	nekaj	podatkov	o	znanju	dijakov.	V	naslednji	fazi	
pa	je	potrebno	tako	zbrane	podatke	spremeniti	v	številčno	oceno.	

Pri	načrtovanju	kvantitete	in	kvalitete	strokovno	teoretičnih	znanj,	spre-
tnosti	in	veščin	smo	uporabili	različne	taksonomije,	s	pomočjo	katerih	
smo	opredelili	področja	 in	kriterije	ocenjevanja	 (stopnja	usvojenosti)	
ter	opise	dosežkov	oz.	standarde	znanja	(optimalnega	za	odlično	oce-
no	in	minimalnega	za	zadostno	oceno).	Razpredelnice,	v	katerih	je	pri-
kazan	optimalni	in	minimalni	standard	po	kriteriju	-	stopnja	usvojenosti,	
smo	uporabili	 tudi	za	sestavo	preizkusa	znanja,	pri	čemer	smo	bili	še	
posebej	pozorni	na	nekatere	merske	lastnosti	preizkusa	(veljavnost	in	
objektivnost).	Tudi	na	tem	področju	se	zastavlja	vprašanje,	na	kakšen	
način	bomo	tako	zbrane	podatke	spremenili	v	številčno	oceno.	

Kvantiteto	 in	 kvaliteto	 splošno	 teoretičnih	 znanj	 smo	 prav	 tako	 opre-
delili	 s	 pomočjo	 ustreznih	 taksonomij,	 iz	 katerih	 smo	 črpali	 področja	
in	kriterije.	Enako	kot	pri	strokovno	teoretičnih	znanjih	lahko	pri	splošno	
teoretičnih	znanjih	znanje	ugotavljamo	na	različne	načine	(vendar	pa	
mora	način	omogočati	veljavnost	in	objektivnost),	in	sicer	s	pisnim	pre-
izkusom	znanja,	ustno	ali	kako	drugače,	vendar	tudi	tu	se	nam	zasta-
vlja	vprašanje,	na	kakšen	način	bomo	tako	zbrane	podatke	spremenili	
v	številčno	oceno.

V	drugem	koraku	ocenjevanja	smo	ugotovili,	da	za	pretvorbo	podat-
kov	 o	 ugotovljenem	 znanju	 dijakov	 lahko	 uporabimo	 različne	 »refe-
renčne	točke«,	po	prikazu	normativnega	 in	kriterijskega	ocenjevanja	
smo	v	nadaljevanju	uporabili	kriterijsko	ocenjevanje,	ki	zahteva	ustre-
zne	standarde	znanj.

Uporabljena	»referenčna	točka«	pri	pretvorbi	ugotovljenega	znanja	v	
ocene	nam	je	pogojevala	tudi	samo	interpretacijo	ocen.	Pri	normativ-
nem	ocenjevanju	nam	ocena	pove	 razvrstitev	posameznega	dijaka	
znotraj	normirane	skupine	dijakov,	pri	kriterijskem	ocenjevanju	pa	oce-
na	pove,	kakšen	standard	znanja	dijak	obvlada.	

Integirane	 ključne	 kvalifikacije	 smo	 upoštevali	 pri	 načrtovanju	 učnih	
situacij,	pri	ocenjevanju	pa	jih	nismo	obravnavali,	ne	zaradi	tega	ker	
ne	bi	tudi	pri	njih	opredeliti	področja	in	kriterije	(bistveno	težje	pa	opi-
se	dosežkov	oziroma	standarde)	temveč	zaradi	tega	ker	jih	v	trenutni	
veljavni	zakonodaji	ne	ocenjujemo.
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nikacijsko	 opismenjevanje	 v	 izobraževalne	 programe	 srednje-
ga	poklicnega	izobraževanja,	CPI	in	ZRSŠ,	2005
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vanja,	CPI	in	ZRSŠ,	2005
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Gradivo Učna tema in učna situacija – od načrtovanja do ocenjevanja je nastalo iz 

potrebe učiteljev v novih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja po peda-

goškem znanju, s katerim bodo lahko načrtovali in izvajali pouk tako, da bodo podprli 

razvoj kompetenc pri dijakih. 

Ocenjevanje je tesno povezano s procesom načrtovanja, saj je treba oceniti, v kakšni 

meri so dijaki dosegli cilje, ki smo jih predhodno v učni pripravi načrtovali. V gradivu je 

predstavljen celotni krog, in sicer od načrtovanja ciljev na različnih taksonomskih ravneh, 

prek oblikovanja nalog za preverjanje in ocenjevanje načrtovanih ciljev do oblikovanja 

preizkusa znanja s točkovnikom za ocene. K sodelovanju smo pritegnili nekaj učiteljev, ki 

so opisano metodologijo uporabili pri načrtovanju učnega procesa od ciljev do preizku-

sa znanja, načrtovano preizkusili v razredu in o svoji izkušnji zapisali komentar oz. refleksijo. 

Naslonili smo se na kriterijsko ocenjevanje, kjer so kriteriji za posamezno oceno v naprej 

določeni, ne glede na dosežek skupine, ki ji pripada posameznik, saj dosežka skupine ob 

določanju kriterijev še ne poznamo.


