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Izvleček
Pisno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli
Ocenjevanje znanja je pomembna sklepna faza učnega procesa, zato mu je potrebno posvetiti
veliko pozornosti. V začetku magistrskega dela so opisane značilnosti ocenjevanja znanja –
opredelitev pojma, zakonodaje na tem področju, namena, vrst, oblik in načinov ocenjevanja.
V nadaljevanju smo se osredotočili na pisno ocenjevanje znanja in podrobno opredelili faze
uspešnega pisnega ocenjevanja znanja. Na koncu teoretičnega dela smo predstavili priporočila
različnih avtorjev, kako na različnih ravneh izboljšati kakovost pisnih preizkusov znanja. V
empiričnem delu smo opravili kvalitativno analizo dokumentov (pisnih preizkusov znanja). Z
analizo pisnih preizkusov znanja smo odgovorili na temeljno vprašanje, v kolikšni meri so
učitelji z nalogami zadostili kriterijem za kakovosten preizkus znanja. Kriterije smo razčlenili
na štiri področja in na tej podlagi tvorili posamezna raziskovalna vprašanja. V zaključnem
delu magistrskega dela smo predstavili izsledke analize, s katero smo ugotovili, da imajo
učitelji geografije precej težav pri oblikovanju pisnih preizkusov znanja. Pričakovali smo jih
manj, zato smo v sklep zapisali nekaj napotkov v pomoč učiteljem.
Ključne besede: ocenjevanje znanja, pisni preizkus znanja, geografija, Bloomova
taksonomija, tipi nalog.
Abstract
Written assessment of geographical knowledge in primary school
Assessment of knowledge is an important final phase of the teaching process and therefore
requires a great deal of attention. The initial part of this master’s thesis describes the
characteristics of knowledge assessment – its definition, legislation in this field, its purpose,
types, forms and methods of assessment. The thesis continues by focusing on written
assessment of knowledge and defining the phases of a successful written assessment of
knowledge in detail. The conclusion of the theoretical part contains recommendations from
various authors on how to improve the quality of written examinations at different levels. The
empirical part encompasses a qualitative document analysis (written examinations). By
analyzing samples of written examinations, we were able to answer a fundamental question:
to what extent were the examination tasks given by teachers able to satisfy the criteria for a
suitable examination. The criteria were grouped into four areas and based on this, individual
research questions were formed. The concluding part of this master’s thesis presents the
results of the analysis, which determined that geography teachers have considerable trouble
designing written examinations. This was expected, yet to a lesser degree, hence the
conclusion contains some directions that might be of help to teachers.
Key words: knowledge assessment, written examination, geography, Bloom's taxonomy,
examination task types.
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1 UVOD
Ocenjevanje znanja – strah in trepet marsikaterega, če ne večine učencev, toda kljub temu
proces, ki se mu v šoli ne moremo izogniti, saj je to sklepna faza vsakega učnega procesa,
rezultati katerega dajo učiteljem in učencem povratno informacijo o njihovem znanju. V tem
magistrskem delu bomo osvetlili ocenjevanje znanja z različnih zornih kotov.
Teoretični del začnemo z opredelitvijo, kaj pomeni ocenjevanja znanja in kako ga razumejo
različni strokovnjaki na pedagoškem področju. Sledi pregled formalnega okvira, ki ureja
področje ocenjevanja znanja v osnovni šoli. Bistvena sta Zakon o osnovni šoli (2006) in
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013).
Ker naše magistrsko delo temelji na pisnih preizkusih znanja iz geografije, bomo z vidika
ocenjevanja znanja pri geografiji proučili tudi Učni načrt za geografijo v osnovni šoli (2011).
V nadaljevanju se bomo osredotočili na značilnosti ocenjevanja znanja. Najprej se bomo
dotaknili namenov ocenjevanja znanja in jih podrobno obrazložili. Razčlenili in opisali bomo
vrste ocenjevanja znanja, kot jih v svojih delih opredeljujejo različni avtorji (npr. Bucik,
2001; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Šilih, 1970; Žagar 2009; Woolfolk, 2002 …). Posebej
se bomo osredotočili tudi na prednosti in slabosti posameznih vrst ocenjevanja znanja. Sledila
bo obravnava merskih karakteristik, ki so ključne za doseganje kakovosti pisnih preizkusov, s
katerimi izvajamo ocenjevanje znanja.
Zadnja tri poglavja teoretičnega dela bodo namenjena obravnavi pisnega ocenjevanja znanja,
saj je prav to osrednji predmet našega magistrskega dela. Predstavili bomo teoretične osnove
priprave pisnih preizkusov, pri čemer bomo poudarili pomen Bloomove taksonomije in
opisali različne tipe nalog, ki jih lahko učencem zastavimo v preizkusih. Nato bomo na kratko
opredelili faze pisnega ocenjevanja znanja, ki so pomembne za samo izvedbo ocenjevanja in
sporočanje rezultatov. Na koncu sledijo napotki, ki jih je koristno upoštevati, ko učitelj
sestavlja naloge za preizkus in ga oblikuje v smiselno celoto.
Na začetku empiričnega dela si bomo zastavili nekaj raziskovalnih vprašanj, na katera bomo
odgovorili s kvalitativno analizo pisnih preizkusov znanja. Analizirali bomo več pisnih
preizkusov in ugotovili, kakšna je njihova zunanja struktura, koliko nalog vsebujejo in če
imajo učenci dovolj prostora za zapis odgovora. Proučili bomo pravopisno ustreznost in
natančnost navodil ter vrednotili posamezne naloge z vidika priporočil za kakovostno
oblikovanje posameznih tipov nalog. Ugotovili bomo, na katere stopnje Bloomove
taksonomije učnih ciljev so uvrščene naloge in če je njihova vsebina usklajena z učnimi cilji
iz učnega načrta za geografijo. Posebno pozornost bomo posvetili tipom nalog na preizkusih
ter kako so vrednoteni odgovori učencev. V zadnjem delu magistrskega dela bomo povzeli
ugotovitve in podali priporočila, katerim področjem naj učitelji v prihodnje posvetijo več
pozornosti.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OPREDELITEV OCENJEVANJA ZNANJA
Pregled različnih opredelitev ocenjevanja znanja bomo začeli z enim najpomembnejših
slovenskih pedagogov. To je Gustav Šilih, ki je v svoji Didaktiki ocenjevanje znanja definiral
kot »merjenje, s katerim poskuša učitelj določiti, za koliko in kako se je učenec približal
učnim smotrom na posameznih predmetnih področjih« (Šilih, 1970, str. 157). Podobno v
funkciji merjenja ocenjevanje znanja opiše tudi A. Tomić (1997), razlika je le ta, da Šilih bolj
natančno določi, kaj v povezavi s cilji moramo meriti. Pravi, da mora učitelj ocenjevati
»kvantiteto (ali obvladuje učenec celotno učivo ali le njega dele) in kvaliteto (ali si je učenec
prisvojil učivo jasno, pregledno, trajno, temeljito itd.)« (Šilih, 1970, str. 157).
Za razliko od Šiliha in A. Tomić Kramar (2009) meni, da je ocenjevanje znanja več kot samo
merjenje. Poudari, da je ocenjevanje znanja »vrednotenje izmerjenega stanja dosežkov«, pri
čemer vrednotenje pojmuje kot »proces utemeljevanja in oblikovanja ocene« (prav tam, str.
228–229). V tem delu morajo učitelji imeti dovolj znanja in kompetenc, da znajo kar se da
najbolje utemeljiti dosežke učencev in na podlagi tega oblikovati ocene. Kramar (prav tam) je
eden redkih avtorjev, ki v definiciji ocenjevanja omenja dosežke – zanj pomenijo znanje,
razumevanje, delovanje, sposobnosti in veščine.
Pridobivanje znanja je ena od temeljnih nalog izobraževanja in učnega procesa. Tako meni
tudi Bucik (2001), ki ob tem navaja, da je ocenjevanje znanja ena od bistvenih faz učnega
procesa. Opredeli ga kot »ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja« (prav tam, str. 41).
V svojem razmišljanju se približa Šilihu (1970), ko pravi, da je možno objektivno ocenjevati
le določene cilje izobraževanja. S tem ima v mislih cilje, ki so kvantitativno in kvalitativno
merljivi, hkrati pa opozori, da je prav tako pomembno tudi doseganje vseh ostalih ciljev
(Bucik, 2001).
Strmčnik (2001) v svoji Didaktiki med drugim obravnava artikulacijo učnega procesa in v tem
kontekstu piše tudi o ocenjevanju znanja. To zanj predstavlja samostojno stopnjo v učnem
procesu, ki ima specifično didaktično funkcijo, zato ga ni mogoče preprosto enačiti s
preverjanjem znanja. Podobno kot ostali avtorji Strmčnik pravi, da ocenjevanje »meri ali
presoja predvsem lastno učno storilnost učencev in v kolikšni meri so dosegli učne cilje«
(prav tam, str. 176).
Na pomen vrednotenja v kontekstu ocenjevanja znanja sta opozorila že Kramar (2009) in
Bucik (2001), v svojem delu pa ga omenjata tudi B. Marentič Požarnik in C. Peklaj (2002),
vendar v nekoliko drugačni luči. Vrednotenje ali evalvacija zanju pomeni »sistematično
zbiranje podatkov o kakovosti nekega procesa ali produkta«. Po tej definiciji znotraj
izobraževanja lahko vrednotimo več stvari – poleg vseh ostalih (učne načrte, študijske
programe, učbenike …) tudi znanje učencev, ki je torej sestavni del vrednotenja nasploh. »V
postopku ocenjevanje učne dosežke vrednotimo in jim običajno dodelimo tudi neko številčno
vrednost – oceno« (prav tam, str. 17). Zelo podobno pravi tudi A. Žakelj (2012), le da še
dodatno poudari, da gre pri ocenjevanju znanja za učiteljeve odločitve in presojo.
Odločitve in presojo v ocenjevanju znanja pa še posebej poudarja t. i. nova kultura, ki se
oblikuje na tem področju in o kateri v svojem delu razmišlja tudi Z. Rutar Ilc (2003). Navaja,
da ocenjevanje znanja »poudarja pomen presoje in ocene kompleksnosti posameznikovih
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dosežkov« (prav tam, str. 101). Pomembno je, da dosežke posameznika presojamo glede na
njega samega, predvsem pa mora ocenjevanje temeljiti na ocenjevanju in presoji
napredovanja učenca skozi daljše časovno obdobje (prav tam).
Iz zgornjega zapisa ugotovimo, da avtorji ocenjevanje znanja razumejo na različne načine.
Strmčnik (2001) in Bucik (2001) posebej poudarjata, da je ocenjevanje znanja samostojna
stopnja znotraj celotnega učnega procesa in zato zahteva posebno obravnavo. Avtorji, kot so
Šilih (1970), Tomić (2003), Kramar (2009) in Strmčnik (2001), ocenjevanje znanja definirajo
kot merjenje doseganja učnih ciljev, Kramar (2009), Marentič Požarnik, Peklaj (2002), Rutar
Ilc (2003) pa namesto učnih ciljev omenjajo (učne) dosežke. Zdi se, da tako prihaja do
pomembnih razlik med avtorji, vendar če opredelimo dosežke, kot jih razume Kramar (2009)–
znanje, razumevanje, delovanje, sposobnosti in veščine – ugotovimo, da s pojmom dosežki
avtorji zajemajo enako kot opredeljujejo učni cilji. Smisel ocenjevanja znanja je več kot samo
merjenje, saj mora temu slediti še vrednotenje znanja in učiteljeva lastna presoja o učenčevem
znanju (Bucik, 2001; Kramar, 2009; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2003; Žakelj,
2012). Na podlagi navedene literature je tako mogoče sklepati, da je:
ocenjevanje znanja sklepna faza učnega procesa, ki meri učenčevo doseganje učnih ciljev,
učitelj pa preko tega procesa spremlja napredek posameznih učencev ter presoja in vrednoti
posameznikovo trenutno znanje in mu pripiše vrednost na ocenjevalni lestvici.

2.1.1 VELJAVNA ZAKONODAJA NA PODROČJU OCENJEVANJA
ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI
Za področje ocenjevanja znanja v osnovni šoli sta relevantna zlasti dva uradna akta – krovni
je Zakon o osnovni šoli (2006) (v nadaljevanju ZOsn), ki poleg ocenjevanja znanja
opredeljuje tudi druga področja osnovnošolskega izobraževanja, v celoti pa formalno podlago
ocenjevanju znanja v osnovni šoli predstavlja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). Kot bomo videli v nadaljevanju, zakon in
pravilnik urejata predvsem organizacijsko plat ocenjevanja, učni cilji in standardi znanja, ki
so predmet ocenjevanja znanja, pa so določeni v učnem načrtu, ki ga bomo za predmet
geografija predstavili v naslednjem podpoglavju. Na tem mestu bomo povzeli in interpretirali
ključne zakonske (ZOsn, 2006) in pravilniške (Pravilnik …, 2013) določbe, ki neposredno
urejajo ocenjevanje znanja v osnovni šoli in se smiselno nanašajo tudi na pripravo pisnih
preizkusov znanja.
ZOsn (2006) je temeljni zakon, ki pokriva vse segmente delovanja in dejavnosti znotraj
osnovnošolskega izobraževanja. Po letu 2006 je bil še nekajkrat spremenjen in dopolnjen.
Zadnja različica ZOsn (prav tam) je razdeljena na dvanajst poglavij, nekatera od njih pa se še
dodatno delijo na podpoglavja. Glede na tematiko magistrskega dela je za nas aktualno 5.
poglavje zakona, ki nosi naslov Preverjanje, ocenjevanje in napredovanje učencev. Poglavje
je razdeljeno na naslednja podpoglavja (prav tam):
1. preverjanje in ocenjevanje,
2. ugovor na oceno,
3. napredovanje iz razreda v razred.
Za naše magistrsko delo sta relevantna zlasti 61. in 62. člen tega zakona. V 61. členu ZOsn
(prav tam) opredeljuje, da se »v 1. in 2. razredu osnovne šole učenčevo znanje pri vseh
predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami«. Ker je
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geografija predmet, ki se poučuje od 6. do 9. razreda, pomeni, da učitelji znanje vedno
ocenjujejo samo s številčnimi ocenami.
V naslednjem, 62. členu ZOsn (prav tam), je opredeljeno, da mora učitelj učencu omogočiti,
da sodeluje pri načrtovanju preverjanja in ocenjevanju znanja. To lahko pripomore k večji
transparentnosti in kakovosti ocenjevanja znanja.
Podzakonski akt, ki natančneje predpisuje način izvrševanja določb Zakona o osnovni šoli
(2006), je Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli (2013). Razdeljen je na 7 poglavij (prav tam):
I. splošne določbe,
II. ocenjevanje znanja,
III. obveščanje staršev o ocenah učenca,
IV. napredovanje učencev iz razreda v razred,
V. ugovor na zaključno oceno,
VI. ocenjevanje znanja v programu osnovne šole za odrasle,
VII. prehodna in končna določba (prav tam).
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili določbe Pravilnika (prav tam), ki so še zlasti
relevantne za tematiko tega magistrskega dela in o katerih bomo v nadaljevanju še pisali.
Opozorili bomo tudi na določila, ki se še posebej nanašajo na ocenjevanje znanja pri pouku
geografije.
V 2. členu Pravilnik navaja načela za preverjanje in ocenjevanje znanja. Zlasti je poudarjeno,
da mora učitelj spoštovati osebno integriteto učencev in njihovo medsebojno različnost ter jim
omogočiti, da so kritični do svojega znanja. Učencem in staršem mora učitelj dajati povratne
informacije o učenčevem delu in napredku. Načela se posredno navežejo tudi na Bloomovo
taksonomijo (npr. Marentič Požarnik, Peklaj, 2002), saj je v Pravilniku zapisano, da mora
učitelj pri učencih ocenjevati poznavanje, razumevanje, sposobnost analiziranja in
interpretacije učnih ciljev in standardov (Pravilnik …, 2013). Eno od pomembnih načel je tudi
to, da se znanje učencev preverja in ocenjuje na različne načine in skozi celotno ocenjevalno
obdobje (prav tam, 2. člen), kar v nadaljevanju dopolnita 10. in 11. člen.
Številni avtorji (npr. Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Strmčnik, 2001; Štefanc, 2004) v svojih
delih razlikujejo preverjanje in ocenjevanje znanja in tudi v Pravilniku (2013) zasledimo to
razlikovanje: v 3. členu je najprej opredeljeno preverjanje, in sicer kot »zbiranje informacij o
tem, kako učenec dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov in ni namenjeno
ocenjevanju znanja«. Za razliko od preverjanja pri ocenjevanju znanja gre za »ugotavljanje in
vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v učnem načrtu določene cilje oziroma standarde
znanja«. Znanje učencev se preverja kontinuirano, torej pred, med in na koncu obravnave
učne snovi, ocenjevanje znanja pa se opravi samo po že zaključeni obravnavi in preverjanju
učnih vsebin (prav tam, 3. člen).
4. člen Pravilnika (2013) opozarja na to, da mora učitelj pri ocenjevanju znanja učencev
zagotoviti javnost ocenjevanja znanja, v nadaljevanju pa navede različne poti, po katerih jo
učitelj lahko dosega. Že pred samim ocenjevanjem znanja mora učitelj učencem dovolj jasno
opredeliti cilje in standarde znanja, katerih doseganje namerava ocenjevati ter jim predstaviti
kriterije, s pomočjo katerih bo učitelj ocenil znanje učencev. Pravočasno jih mora obvestiti,
kdaj in na kakšen način bo ocenjeval njihovo znanje. Učitelj ga mora opravljati pred učenci
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oddelka ali skupine, po končanem postopku ocenjevanja znanja pa obvestiti učence in njihove
starše o rezultatih in učenčevem napredku (prav tam, 4. člen).
V nadaljevanju Pravilnik (2013) navaja določilo, ki je praktično identično tistemu v 61. členu
ZOsn (2006), in sicer, da se znanje v 1. in 2. razredu ocenjuje zgolj z opisnimi ocenami, od 3.
razreda osnovne šole naprej pa je znanje učencev ocenjeno s številčnimi ocenami (Pravilnik
…, 2013, 8. člen). Pravilnik ta dva načina izražanja ocene učenčevega znanja le še bolj
podrobno opiše, saj navaja, da se z opisnimi ocenami »z besedami izrazi, kako učenec
napreduje glede na opredeljene cilje oziroma standarde znanja v učnih načrtih«, s številčnimi
ocenami pa se znanje učencev oceni na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nezadostno oz.
negativno in 5 odlično oceno (prav tam, 9. člen).
10. člen Pravilnika (2003) navaja različne načine, s katerimi učitelj lahko ocenjuje znanje
učencev – »ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo
in nastopi učencev«. Možnosti oz. načinov ocenjevanja znanja učencev je torej zelo veliko in
tudi geografija pri tem ni izjema. Zaradi zelo širokega nabora učnih ciljev in standardov na
različnih področjih geografije so praktično možni vsi našteti načini ocenjevanja, poleg teh pa
tudi nekateri drugi, ki so nekoliko bolj specifični za geografijo in so zato navedeni tudi v
Učnem načrtu za geografijo (2011) – npr. terenske meritve, anketiranje …
V 11. členu je še enkrat poudarjeno pomembno načelo ocenjevanja znanja, da se znanje
učenca preverja in ocenjuje skozi celotno ocenjevalno obdobje, od števila ur tedensko pri
posameznem predmetu pa je odvisno, koliko ocen je učitelj dolžan pridobiti. »Pri predmetih,
za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni
najmanj trikrat v šolskem letu … Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot
dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v šolskem letu …« (Pravilnik …,
2013, 11. člen). Določeno je tudi, da v vsakem primeru »večina ocen ne sme biti pridobljena
na podlagi pisnih izdelkov« (prav tam). Če hočemo razumeti, koliko ocen morajo učitelji
dodeliti posameznemu učencu pri geografiji, se moramo navezati na Učni načrt za geografijo
(2011), kjer je opredeljeno število ur geografije v posameznem razredu. Učenci 6. razreda
imajo geografijo na urniku eno uro tedensko, učenci od 7. do 9. razreda pa dve uri tedensko.
Glede na Pravilnik (2013) za ocenjevanje znanja pri geografiji to pomeni, da mora biti v vseh
razredih znanje učencev ocenjeno vsaj trikrat v enem šolskem letu, pri čemer morata biti vsaj
dve oceni pridobljeni ustno ali pa na podlagi projektnega dela, tehničnih, praktičnih in
likovnih izdelkov ter nastopov učencev. V primeru, da učitelj pridobi več kot tri ocene, sta
lahko v redovalnici zapisani največ dve oceni, pridobljeni na podlagi pisnega izdelka.
Posebej je pisnim izdelkom namenjen 12. člen Pravilnika (2013), ki izrecno določa, da je
učenec s pisnim izdelkom lahko ocenjen največ dvakrat tedensko, od tega samo enkrat v
posameznem dnevu. Izjemo učitelj lahko naredi le, če gre za ponovitev ocenjevanja znanja,
vendar mora biti v tem primeru pozoren, da posamezen učenec pisnih izdelkov ne piše tri dni
zaporedoma. Učitelj mora učence o poteku ocenjevanju obvestiti vsaj 5 delovnih dni prej
(Pravilnik …, 2013). Ta člen je za učitelja najpomembnejši v fazi, letnega načrtovanja pouka,
saj se mora uskladiti z drugimi učitelji in se dogovoriti, kako bodo razporedili pisne preizkuse
znanja, da učenci z njimi v posameznih tednih ne bodo preobremenjeni.
Med natančnim pregledom veljavne zakonodaje na področju ocenjevanja znanja v osnovni
šoli smo se že večkrat navezali na Učni načrt za geografijo (2011). Prav zato se nam na tem
mestu zdi smiselno in potrebno, da ga podrobneje proučimo in opozorimo na nekatere ključne
postavke.
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2.1.2 UČNI NAČRT ZA GEOGRAFIJO V OSNOVNI ŠOLI
Učni načrt za geografijo (2011) je temeljni kurikularni dokument, ki služi učiteljem kot
osnova za pripravo in izvedbo pouka geografije od 6. do 9. razreda osnovne šole. Ker je
ocenjevanje znanja ena od faz v učnem procesu, Učni načrt za geografijo (prav tam) pokriva
tudi to področje. Neposredno so cilji, nameni in načini ocenjevanja znanja pri geografiji
navedeni in opisani v zadnjem poglavju, vendar če poznamo ozadje ocenjevanja znanja, se na
ta proces navezuje praktično celoten dokument. Ocenjevanje znanja namreč temelji na
standardih znanja – doseganje le-teh učitelj preverja pri učencih, zapisani pa so v osrednjem
delu Učnega načrta za geografijo (prav tam).
V prvem poglavju Učnega načrta za geografijo (prav tam) je opredeljen predmet geografija.
Zapisano je, da je geografija predmet, ki »učencu pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in
spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in da ga
vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja, s čimer pridobi tudi odnos do narave,
sebe, sočloveka in družbe« (prav tam, str. 4). Cilji in vsebine s področja geografije se
smiselno povezujejo tudi z drugimi učnimi predmeti, zato ta predmet omogoča veliko
medpredmetnega povezovanja. Je namreč družboslovni in naravoslovni predmet, saj
geografija kot veda proučuje naravno in družbeno okolje (prav tam) in se zato deli na fizično
in družbeno geografijo.
V drugem poglavju so navedeni splošni cilji, ki so razdeljeni na tri sklope. V prvem so
zapisani cilji, ki zadevajo razvijanje poznavanja in razumevanja (npr. glavnih
družbenoekonomskih sistemov na Zemlji, da bi učenci pridobili občutek za prostor), v
drugem tisti, ki se navezujejo na razvijanje spretnosti (npr. pravilnega ravnanja ob morebitnih
naravnih nesrečah) in v zadnjem delu cilji v povezavi z razvijanjem vrednot (npr. pozitivna
čustva do domovine in občutka pripadnosti svojemu narodu) (prav tam). To delitev lahko
navežemo tudi na Bloomovo delitev učnih ciljev, ki bo podrobneje opisana v poglavju 2.3.2.
V tretjem poglavju so natančno razdelani operativni cilji. Zapisani so po razredih in za vsak
razred posebej so najprej zapisani temeljni operativni cilji, ki naj bi jih učenec dosegel. V
nadaljevanju so cilji zapisani po vsebinah oz. poglavjih, ki so predvidena za vsak razred:
 6. razred: geografija kot veda, planet Zemlja in njegovo gibanje, orientacija,
upodabljanje Zemljinega površja, podnebne značilnosti;
 7. razred: naravne in družbene značilnosti Evrope in Azije;
 8. razred: naravne in družbene značilnosti Afrike, Avstralije in Oceanije, Amerike
in polarnih območij;
 9. razred: splošne naravne in družbene značilnosti Slovenije, značilnosti
posameznih pokrajin Slovenije (prav tam).
Na koncu tretjega poglavja so zapisane tudi splošne zmožnosti, ki naj bi jih učenec skozi vsa
štiri leta razvijal pri pouku geografije. To so zmožnosti na spoznavnem področju, zmožnosti
sporazumevanja v maternem in tujih jezikih, razvijanje matematične pismenosti, zmožnost
uporabe sodobnih tehnologij, učenje učenja in državljanske zmožnosti (prav tam, str. 19–21).
V četrtem poglavju so navedeni standardi znanja, ki naj bi jih učenec usvojil do konca
drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Standardi so razdeljeni tudi po
področjih, v zadnjem delu pa so zapisani tudi minimalni standardi po razredih (prav tam, str.
22–28).
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V zadnjem poglavju so zapisana didaktična priporočila. Podanih je nekaj primerov, na kakšne
načine lahko dosežemo posamezne učne cilje in čim bolj kakovosten razvoj različnih
sposobnosti, spretnosti in zmožnosti – npr. izdelava turističnega prospekta, terensko delo,
obisk geodetskega podjetja, risanje zemljevida, igra v debatnem klubu, igranje vlog … (prav
tam). Opisani sta tudi individualizacija in diferenciacija pri pouku geografije, možnosti
medpredmetnih povezav z vsemi obveznimi predmeti v osnovni šoli ter smiselna raba
informacijske tehnologije.
V podpoglavju o preverjanju in ocenjevanju znanja sta izpostavljena njuna ključna namena –
čim boljše znanje učencev in hkrati spreminjanje učne prakse, ki pa je ne izboljšamo le z
ocenjevanjem znanja, ampak tudi s spreminjanjem in izboljševanjem samega proces učenja in
celotnega pouka geografije. Učitelji geografije morajo učencem omogočiti spremljanje
lastnega napredka in skladno s priporočili to tudi vključevati v proces vrednotenja znanja.
Izpostavljeni so jasni kriteriji in različni načini ocenjevanja znanja – poleg pisnega in ustnega
ocenjevanja znanja naj bi učitelji ocenjevali tudi izdelke učencev, različne dejavnosti in
uporabne, življenjske naloge. Pri tem mora učitelj dati na razpolago učencu pripomočke, s
katerimi bo lahko svoje znanje najbolje izkazal (npr. zemljevid, slika, maketa, grafi …) (prav
tam).
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2.2 DIDAKTIČNE,
METODOLOŠKE
IN
ZNAČILNOSTI OCENJEVANJA ZNANJA

PSIHOLOŠKE

V nadaljevanju se bomo osredotočili na značilnosti ocenjevanja znanja. Najprej bomo
opredelili namene oz. funkcije ocenjevanja znanja, kot jih navajajo različni avtorji (npr.
Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Strmčnik, 2001; Šilih, 1970), nato pa opredelili različne
delitve ocenjevanja znanja in na kratko dodali, s katerimi težavami se učitelji pri procesu
ocenjevanja soočajo v praksi, kar bomo povzeli po Bevc (2005). Opisali bomo merske
karakteristike, ki zagotovijo kar se da najbolj kakovostno ocenjevanje znanja. O tem so pisali
Marentič Požarnik, Peklaj (2002), Žagar (2009), Woolfolk (2002) in drugi.

2.2.1 NAMEN OCENJEVANJA ZNANJA
Ocenjevanje znanja je ena ključnih faz znotraj celotnega učnega procesa, njegovi nameni pa
so precej raznoliki in so se skozi zgodovino spreminjali. Da bi razumeli kar največ namenov
ocenjevanja znanja, ki so v šolski praksi ključni danes, se moramo najprej osredotočiti na
avtorje in dela starejših datumov. Šilih je že leta 1970 v svojem delu pisal o namenu
ocenjevanja znanja in trdil, da je bil včasih »prvotni namen ocenjevanja učencev starše
poučiti o napredku njihovih otrok v določenem času« (prav tam, str. 158). S to trditvijo
pojasni, da je takrat ocenjevanje znanja imelo predvsem informativno funkcijo za učence in še
posebej za njihove starše. Preko ocenjevanja so dobili informacijo, kaj so se naučili, kaj znajo,
na katerih področjih so napredovali in so zato močni. Znanje, ki so ga pridobili, je bilo torej v
ospredju in ključnega pomena (prav tam).
Kasneje pa se je zgodilo nekaj, kar je to funkcijo postavilo v ozadje. Šilih (1970) opozarja, da
so ocene kar naenkrat učencem začele prinašati določene pravice – navaja napredovanje v
višje razrede ali v višje šole in vstopnico za začetek opravljanja dela oz. službe. Ni bilo več
pomembno samo znanje, oblikovanje otrokovega značaja in to, ali zna otrok znanje uporabiti,
ampak to, kakšne posledice bo ocena prinesla učencu (prav tam). Od tod tudi izhaja
prepričanje nekaterih (tudi sodobnih) staršev, da je njihov otrok dober, uspešen in se mu bo v
življenju dobro godilo le, če ima dobre ocene.
Ta Šilihova dilema zelo dobro nakazuje na prepričanje avtorja, da se mora ocenjevanje znanja
oddaljiti od te miselnosti in se v prvi vrsti izvajati z njegovim prvotnim namenom –
informiranjem učencev in staršev, saj je le tako lahko kakovostno (prav tam). Strmčnik (2001)
dodaja, da imajo ocene informativno vrednost tudi za učitelje, vodstvo šole, državo in
kadrovske službe oz. zaposlovalce (prav tam).
Tudi Marentič Požarnik (2000) kot prvotno funkcijo navaja povratno informacijo, ki je s
starostjo učencev vedno bolj pomembna, saj so vedno bolj miselno razviti in počasi razvijejo
sposobnost, ki jim omogoči, da na podlagi povratne informacije usmerjajo svoje nadaljnje
učenje. Namen povratne informacije ni zgolj površinski, da ugotovimo, kaj in kako učenec
zna, ampak je bistveno »vplivati na aktivnost učencev in na celoten pouk, da bi dosegli čim
boljše rezultate in izboljšali kakovost celotnega pouka« (Kramar, 2009, str. 224).
Osrednji namen ocenjevanja znanja je torej informativen in prav temu večina avtorjev
posveča največ pozornosti. Kljub temu to ni edini namen ocenjevanja znanja, zato bomo v
nadaljevanju opisali tri namene oz. funkcije ki so prav tako pomembni in jih je pri procesu
potrebno upoštevati. Avtorji, kot so Kramar (2009), Marentič Požarnik, Peklaj (2002),
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Marentič Požarnik (2000), Strmčnik (2001), poleg informativne opišejo še ostale
najpomembnejše funkcije ocenjevanja znanja – selektivno, represivno, pedagoško in
motivacijsko.
Selektivna funkcija ima že od nekdaj zelo velik pomen, vendar Strmčnik (2001) poudarja, da
bi v sodobni šoli morala stopiti bolj v ozadje. Ustvarja namreč vtis, da so ocene pomembnejše
od dejanskega znanja, čeprav temu seveda ni tako (Kramar, 2009). Omenjene funkcije na
vseh ravneh izobraževanja ni mogoče izključiti, je pa zagotovo najbolj moteča v
osnovnošolskem izobraževanju, saj že po Zakonu o osnovni šoli (2006) njen glavni cilj ni
selekcija. Cilj je zagotoviti splošno izobrazbo in vsestranski razvoj vsakemu posamezniku, ne
glede na njegove značilnosti in sposobnosti (prav tam). Vsem učencem bi morali zagotoviti
nemoteno napredovanje v višji razred, saj mu ponavljanje razreda učno veliko ne pripomore,
na osebnostni ravni pa lahko veliko izgubi. Selektivna funkcija v osnovni šoli prinaša več
škode kot koristi, je pa dejstvo, da se ji v zadnjih razredih ni mogoče izogniti, saj tudi ocene
učencev vplivajo na izbiro srednje šole (Strmčnik, 2001). Podobno je tudi pri prehodu iz
srednje šole na univerzo, saj se predpostavlja, da bodo učenci z boljšimi ocenami še naprej
bolj uspešni, čeprav to ni nujno (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Represivna funkcija ocenjevanja znanja izhaja iz obdobja, kot trdi Strmčnik (2001), ko je v
družbi prevladovala represivna vzgoja. Pri tem izhajamo iz domneve, da je človek po svoji
naravi slab in da je to slabost mogoče premagati le s silo in kaznovanjem. Ocenjevanje znanja
so učitelji v tem pogledu, opozarja avtor (prav tam) v veliki meri izkoriščali kot kazen za
učence, ki so pri pouku imeli težave z disciplino. Tako so učencem povzročali strah in
uveljavljali svojo avtoriteto. Težava v tem pristopu je, da je strah učencev zunanji in zato
manj učinkovit. Če bi strah izhajal iz učencev samih in iz njihove zavesti o dolžnosti in
odgovornosti do učiteljev, bi bil tak strah včasih celo zaželen in bi na učence deloval
pozitivno (prav tam). Kramar (2009) opozarja, da je v sodobni družbi tak način ocenjevanja
znanja v popolnem nasprotju s strokovnostjo, etiko in moralo ter zato v današnji šoli nikakor
ni dopusten. Kljub temu pa še obstajajo učitelji, ki z ocenami kaznujejo svoje učence, saj
menijo, da je to pogosto še edino sredstvo, da umirijo svoje učence in jih pripravijo k
šolskemu delu in učenju (Marentič Požarnik, 2000).
Učenci so naravnani k temu, da si za dobro delo želijo pohvalo ali priznanje, čeprav nekateri
tega ne kažejo. Dobre ocene zagotovo so priznanje, zato dvigajo samozavest učencev,
spodbujajo težnjo po doseganju boljših ocen, po primerjanju in tekmovalnosti (Strmčnik,
2001, str. 180). Motivacija učencev je lahko notranja, torej izhaja iz učenca samega, njegove
želje po znanju in napredovanju, ali zunanja, ki izhaja iz pričakovanj drugih, da učenec doseže
dobre ocene. Vsekakor je učenec bolj uspešen, če je notranje motiviran, saj se v nasprotnem
primeru ustvarja bolj površno in ne dovolj trajno in uporabno znanje (Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002). V tem primeru ocena prikrije vrednost in pomen dosežkov in znanja, poleg
zunanje motivacije pa ima podoben vpliv tudi neutemeljena ocena. Motivacijsko vrednost v
pravem pomenu besede ima torej le dobro argumentirana ocena, ki poudarja doseženo znanje
in ne dosežene točke na preizkusu znanja, hkrati pa to vrednost nosijo le pozitivne oz. višje
ocene. Motiviranje s slabimi ocenami po besedah Kramarja (2009) vodi v represijo in zato ni
primerno. Pedagoško in motivacijsko funkcijo ocenjevanja znanja povečamo tudi s
soodločanjem in samoodločanjem učencev o načinih, vsebini in času ocenjevanja znanja, kar
hkrati vodi tudi v razvijanje kritičnosti (Strmčnik, 2001).
Poleg zgoraj opisanih ključnih namenov ocenjevanja znanja v šoli Marentič Požarnik in
Peklaj (2002) omenjata še nekaj dodatnih funkcij. Usmerjevalna funkcija je povezana z
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napredovanjem po izobraževalni vertikali in je zato povezana s selektivno funkcijo. V knjigi
avtorici omenjata usmeritev študentov v visokošolske, univerzitetne in podiplomske študije,
vendar enako velja tudi za osnovnošolce, ki se vpisujejo v srednje šole (prav tam). Ocene
služijo kot osnova, na podlagi katere učenci izbirajo srednjo šolo, saj je v ozadju domneva, da
imajo ocene napovedno vrednost – bolj uspešni učenci se lahko vpišejo v bolj zahtevne
izobraževalne programe, saj bodo tam bolj uspešni. Ocenjevanje znanja ima pomembno
funkcijo tudi za šolsko politiko, državo in širšo javnost, saj dajejo potrdilo o uspešnosti šole.
Pomenijo kontrolo učinkovitosti šol in enega od kriterijev kakovosti v (samo)evalvacijskih
študijah (prav tam).

2.2.2 DELITVE OCENJEVANJA ZNANJA
Ocenjevanje znanja je kompleksen proces, zato ima učitelj na voljo več možnosti, kako ga bo
izvedel. O tej tematiki pišejo mnogi slovenski in tuji avtorji (npr. Bucik, 2001; Kramar, 2009;
Luongo-Orlando, 2008; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2003; Žagar, 2009;
Woolfolk, 2002), nekaj malega o delitvah ocenjevanja znanja zasledimo tudi v Pravilniku o
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) in Učnem
načrtu za geografijo (2011). Med prebiranjem literature smo naleteli na izraze, za katere smo
ob globljem premisleku spoznali, da zelo pomembno vplivajo na delitve ocenjevanja znanja.
Ti izrazi so vrsta, način in oblika ocenjevanja znanja, zasledili pa smo jih pri praktično vseh
navedenih avtorjih.
Vrsta »izraža mesto, položaj v zaporedju, na katerem je kdo ali kaj, ko more ali mora
uresničiti, pretrpeti določeno dejanje ali stanje« (Bajec in sod., 2000). To pomeni, da se vrste
ocenjevanja znanja delijo glede na mesto oz. položaj v učnem procesu, torej v zaporedju
nekih točno določenih faz. Različne vrste ocenjevanja znanja se izvajajo v različnih fazah
učnega procesa, zato ločimo diagnostično, formativno in sumativno ocenjevanje znanja
(Kramar, 2009; Luongo – Orlando, 2003; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002 …).
Način »opredeljuje, označuje delanje, ravnanje, mišljenje glede na potek, uresničevanje«
(Bajec in sod., 2000). Od tega, kako bo učitelj proces ocenjevanja realiziral, je torej odvisen
način ocenjevanja znanja. Najpogosteje se omenjajo trije načini ocenjevanja znanja – ustno,
pisno in praktično (Blažič, 2003; Jurman, 1989; Žagar, 2009 …), Učni načrt za geografijo
(2011) kot vrsto ocenjevanja znanja posebej omenja še izdelke, dejavnosti in pristne naloge.
Načini ocenjevanja znanja so tudi edina delitev ocenjevanja znanja, ki je omenjena v
Pravilniku (2013, 10. člen) – poleg osnovnih treh načinov se navaja še likovne in tehnične
izdelke, projektno delo in nastope učencev.
V povezavi z načini ocenjevanja znanja je tudi pojem tehnika ocenjevanja znanja, ki ga v
svojem delu omenja Kubale (2003). Tehnika pomeni »urejen, ustaljen način, postopek
opravljanja kakega dela, dejavnosti« (Bajec in sod., 2000). Je neke vrste način, kot smo ga
opredelili v prejšnjem odstavku, le da je Kubale (2003) s tem pojmom želel poudariti, da gre
pri ustnem, pisnem in praktičnem ocenjevanju za nek vnaprej določen in ustaljen proces, ki se
bistveno ne spreminja.
Poleg načinov so v Učnem načrtu za geografijo (2011) omenjene tudi oblike ocenjevanja
znanja. Oblika je »način, kako je kaj izraženo, povedano« ali »videz, zunanji izraz kakega
pojava« (Bajec in sod., 2000). Če definicijo prenesemo na tematiko ocenjevanja znanja,
potem lahko pojav enačimo s procesom ocenjevanja znanja, zunanji izraz pa s končno oceno,
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ki jo pridobi posamezen učenec. Oblike ocenjevanja znanja torej delimo glede na vrsto ocene
– na številčno in opisno ocenjevanje znanja.
V nadaljevanju bomo v posameznih podpoglavjih opisali vse vrste, načine in oblike
ocenjevanja znanja, ki smo jih zasledili pri različnih avtorjih (Bucik, 2001; Kramar, 2009;
Luongo-Orlando, 2008; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2003; Žagar, 2009;
Woolfolk, 2002 …).
2.2.2.1 Vrste ocenjevanje znanja
Kriterij, po katerem razlikujemo med vrstami preverjanja in ocenjevanja znanja, je mesto v
učnem procesu. To pomeni, da se različne vrste preverjanja in ocenjevanja znanja pojavijo v
različnih fazah učnega procesa. Na ta kriterij smo naleteli v knjigi avtorice Woolfolk (2002),
kjer je razlikovala med formativnim ali sprotnim preverjanjem in sumativnim ali končnim
ocenjevanjem znanja. Formativno preverjanje definira kot »zbiranje in dajanje informacij
pred ali med obravnavo snovi«, sumativno ocenjevanje pa kot »testiranje, ki sledi pouku in
oceni uspešnost posameznika« (prav tam, str. 507–508).
Delitev so nadgradile avtorice Marentič Požarnik, Peklaj (2002) in Luongo-Orlando (2008), ki
formativnemu in sumativnemu preverjanju in ocenjevanju znanja dodajajo tudi diagnostično
preverjanje. Glavni namen te vrste preverjanja je ugotoviti predznanje učencev, njihove
interese, učne stile in močna področja, na podlagi tega pa načrtovati učni proces ter se tako
čim bolj približati učencem in njihovim potrebam (Luongo-Orlando, 2008).
Formativno ali sprotno preverjanje poteka med učnim procesom oz. med usvajanjem nove
učne snovi, pojavi se lahko večkrat in včasih tudi »mimogrede« (Lucariello, 2006, str. 34).
Mimogrede v smislu, da k formativnemu preverjanju sodijo tudi vsa učiteljeva vprašanja in
aktivnosti, ki se pojavijo med poukom in razlago učne snovi. Učenec s tem preveri svoje
razumevanje in ugotavlja, kako izboljšati svoje učne strategije, učitelj pa uvidi učinke svojega
dela. Učinkovitost takšnega preverjanja učitelj poveča z usmerjanjem v uresničevanje
zastavljenih učnih ciljev, ob rezultatih pa mora hitro ukrepati in na podlagi le-teh razmišljati o
svojem nadaljnjem delu (prav tam).
Sumativno ali končno ocenjevanje znanja ima mesto na koncu učne enote ali učnega
obdobja in zato ne vpliva na potek dotične učne aktivnosti – lahko pa vpliva na druge učne
aktivnosti, ki ji sledijo (Lucariello, 2006, str. 34). To ocenjevanje je bolj v podporo učitelju,
saj glede na rezultate v nadaljnjih letih lahko spremeni potek organiziranih dejavnosti
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 21).
Vse tri vrste preverjanja in ocenjevanja znanja so lahko izvedene na različne načine (npr.
izdelava miselnega vzorca, računalniško, odgovarjanje na vprašanja …), rezultati in uporaba
le-teh pa se razlikujejo. Pri diagnostičnem preverjanju je rezultat zgolj informacija o znanju in
služi kot vodilo za nadaljnje delo, pri ostalih dveh pa je rezultat ocenjevanja znanja konkretna
ocena.
Delitev posameznih vrst ocenjevanja znanja, kot jo zasledimo pri omenjenih avtorjih, je sicer
smiselna in vse vrste kot take se pojavljajo v pedagoški praksi, vendar je ob njej potreben
komentar glede večkrat omenjenih pojmov – preverjanje in ocenjevanje znanja. Med njima
obstaja pomembna razlika, pri avtorjih pa je bilo razvidno, da so pri opisu vseh treh vrst
izmenično ali istočasno uporabljali oba pojma, kar strokovno ni ustrezno. »S preverjanjem se
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na podlagi povratnih informacij, pridobljenih po različnih poteh, ugotavlja, ali so učenci
dojeli nove učne cilje in če jih niso, zakaj ne, in sicer z namenom, da bi se te vrzeli in vzroki
takoj ali vsaj čim prej odpravili« (Strmčnik, 2001, str. 170). Preverjanje se lahko opravlja
pred začetkom učnega procesa in večkrat tekom usvajanja učne snovi – torej ni samostojna
stopnja v učnem procesu, ampak se odvija sočasno z usvajanjem učne snovi. Preko tega
učenci utrjujejo svoje znanje, ga nadgrajujejo in odpravljajo nejasnosti glede učne vsebine,
učitelj pa dobi povratno informacijo o tem, kaj učenci že znajo, kje imajo več težav in na kaj
mora v prihodnje dati večji poudarek. Za razliko od preverjanja znanja je ocenjevanje znanja
»samostojna stopnja učnega procesa z lastno specifično didaktično funkcijo … in je
didaktično dopustno šele, ko sta izpolnjena predhodna pogoja: preverjanje in utrjevanje«
(prav tam, str. 176). Ocenjevanje znanja učitelj lahko izvede samo na koncu učnega procesa in
določi, v kolikšni meri je posamezen učenec dosegel učne cilje, rezultat ocenjevanja znanja pa
mora biti konkretna ocena. Diagnostično je po tej razlagi lahko npr. samo preverjanje znanja,
nikakor pa ne ocenjevanje, saj je njegovo mesto pred začetkom učnega procesa, ko
ocenjevanje znanja didaktično še ni dopustno.
2.2.2.2 Načini ocenjevanja znanja
Opredelitev različnih načinov ocenjevanja znanja je pri avtorjih najpogostejša, hkrati pa je
najbolj vsakdanja tudi za učence, starše in širšo javnost. Gre namreč za ustno, pisno in
praktično ocenjevanje znanja, za katerega se bo učitelj v dani situaciji odločil, pa je odvisno
od znanja, ki ga morajo učenci pokazati, od učnih ciljev, standardov znanja, pa tudi pogojev,
v katerih bo ocenjevanje potekalo (Kramar, 2009).
Ustno ocenjevanje znanja poteka na vseh ravneh izobraževanja. Izvaja se v različnih oblikah
– diskusija ali razgovor med učiteljem in učencem ali med učenci samimi, pripovedovanje
učenca, najpogosteje pa učitelj zastavlja vprašanja, na katera učenec odgovarja (Jurman,
1989). Čeprav avtorji pišejo o mnogih negativnih plateh ustnega ocenjevanja znanja (časovna
neekonomičnost, subjektivnost, nezanesljivost …), je v nekaterih primerih nujno in edino
primerno. Zaželeno je predvsem pri preverjanju učnih ciljev na višjih taksonomskih ravneh
(sinteza, vrednotenje), nepogrešljivo pa je pri predmetih, ki razvijajo govorne spretnosti
(materinščina, tuji jeziki) (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Pisno ocenjevanje znanja je najpogostejši način ocenjevanja znanja, pri katerem je učiteljeva
naloga, da sestavi naloge, vsi učenci pa nanje istočasno pisno odgovarjajo s krajšimi ali
daljšimi odgovori – odvisno, kaj naloga od njih zahteva (Jurman, 1989). Bistvena značilnost
pisnega in hkrati tudi razlika od ustnega ocenjevanja znanja je, da mora učenec vse odgovore
oblikovati popolnoma samostojno, saj ga učitelj pri tem ne vodi in ne spodbuja (Šimenc,
2000). Jurman (1989) meni, da je pisno ocenjevanje primerno za ocenjevanje doseganja
velike večine učnih ciljev, čeprav je doseganje nekaterih ciljev lažje oceniti na druge načine.
Utemeljuje, da je pisno ocenjevanje znanja najbolj resen način vrednotenja znanja učencev, v
smislu, da pisni preizkusi veljajo za uradni dokument, ki ga lahko preveri kdorkoli in
kadarkoli. Učitelji po avtorjevem mnenju čutijo dolžnost, da pisne preizkuse sestavijo
korektno in v skladu s pravili, učenci pa, da vprašanja jemljejo resno in nanje odgovarjajo po
navodilih učitelja (prav tam).
Praktično ocenjevanje znanja ocenjuje znanje učenca, ki ga izkaže preko praktičnih nalog
ali dela. Teoretično znanje mora pretvoriti v operativno in rezultat je praktični izdelek. Pri tem
načinu ocenjevanja se izkaže, ali učenec ostaja zgolj na ravni verbalnega znanja, ali pa zna to
znanje koristno uporabiti v praksi. Najpogosteje se ta način ocenjevanja pojavlja pri
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strokovnih predmetih v srednjih ali visokih šolah, vendar ga je moč zaslediti tudi na ravni
osnovnošolskega izobraževanja, saj je meja med praktičnim in pisnim ocenjevanjem znanja
lahko zelo tanka – prosti spisi so načeloma pisni preizkusi, vendar je rezultat ocenjevanja
izdelek (Jurman, 1989).
Preglednica 1: Pozitivne in negativne plati ustnega, pisnega in praktičnega ocenjevanja
znanja.
POZITIVNE PLATI
NEGATIVNE PLATI
+ Vsi učenci dobijo enaka
vprašanja in jih ne morejo
spreminjati.
- Je neosebno.
+ Vsi so ocenjeni pod enakimi - Ni primerno za najmlajše učence,
PISNO
pogoji.
ker zahteva bralne sposobnosti.
+ Objektivnost ocenjevanja.
- Odvisno je od besednega zaklada
OCENJEVANJE + Učenci sami izbirajo hitrost in in razvitih verbalnih sposobnosti.
zaporedje reševanja nalog.
- Pogosto se pojavljajo naloge
ZNANJA
+ Odgovori so dokumentirani – objektivnega tipa, ki pri učencih ne
ostanejo za dlje časa, mogoče jih je spodbujajo jasnega, enoznačnega
pokazati
komurkoli
in
ne in jedrnatega izražanja.
dopuščajo spreminjanja.
+ Zahteva malo časa.
+
Omogoča
individualizacijo
- Vsak učenec dobi drugačna
vsebin in vprašanj učencem.
vprašanja.
+
Lažje preverja učenčevo
- Večja je možnost subjektivnosti
doseganje višjih učnih ciljev
ocenjevanja.
(analiza, sinteza, vrednotenje).
USTNO
- Učitelj s svojimi znaki in
+ Omogoča spodbujanje učencev
kretnjami učencem daje spodbude,
in usmerjanje pri odgovarjanju.
OCENJEVANJE
ki pa jih bolje prepoznavajo bolj
+ Učenec svoj odgovor bolje
bistri učenci.
utemelji in obrazloži, kako je prišel
ZNANJA
Učenec
lahko
vsebinsko
do njega.
spremeni, razširi ali zoži vprašanje.
+ Ni odvisno od bralnih
- Odvisno je od besednega zaklada
sposobnosti.
in razvitih verbalnih sposobnosti.
+ Zahteva sproščen medosebni
- Zahteva zelo veliko časa.
odnos med učiteljem in učencem.
+ Vsebinska veljavnost.
+ Manjši pritisk za učence.
PRAKTIČNO
+ Podobno življenjskim situacijam.
- Manj objektivno, zanesljivo in
+ Učenca prisili k povezavi teorije
reprezentativno.
OCENJEVANJE s prakso – ne ostane zgolj na
- Zahteva zelo veliko časa.
nivoju
verbalne
reprodukcije
ZNANJA
znanja.
+ Primerno za verbalno in bralno
manj sposobne učence.
Vir: Žagar, 2009; Marentič Požarnik, 2000; Jurman, 1989.
Vsi trije načini imajo tako prednosti kot tudi slabosti, zato je smiselno, da učitelj pri
ocenjevanju znanja uporablja kombinacijo vseh treh – le tako bo lahko koristil prednosti in se
izognil pomanjkljivostim vseh načinov ocenjevanja znanja. Za kateri način ocenjevanja
znanja se bo učitelj odločil v določeni situaciji, je odvisno od okoliščin (namena ocenjevanja
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znanja, učne vsebine …) (Žagar, 2009). Jurman (1989) poudarja, da so ena od okoliščin tudi
učenci in njihov način sprejemanja informacij. V tem pogledu loči vizualni, slušni in tipni
način sprejemanja informacij. Vizualnemu tipu naj bi najbolj ustrezalo pisno ocenjevanje,
slušnemu tipu ustno ocenjevanje in tipnemu praktično ocenjevanje znanja (prav tam). V
razredu so namreč združeni učenci, ki informacije različno sprejemajo, zato z uporabo vseh
načinov ocenjevanja znanja vsem učencem omogočimo, da svoje znanje izrazijo tudi na
način, ki je njim najbližje.
Ocenjevanje znanja se na različne načine izvaja tudi pri pouku geografije. Učni načrt za
geografijo (2011) narekuje, da se mora poleg tradicionalnega ustnega in pisnega ocenjevanja
znanja izvajati tudi praktično ocenjevanje znanja. Možnosti, kako to izvesti, je veliko –
ocenjeni so lahko izdelki (plakat, turistični prospekt, časovni trak, različni modeli, makete
…), dejavnosti učencev (skupinsko delo, terensko delo, anketiranje, kartiranje, eksperimenti,
orientacija v naravi, štetje prometa …) in različne pristne naloge (življenjske, uporabne, igre
vlog, učne simulacije, snemanje filma …) (prav tam).
2.2.2.3 Oblike ocenjevanja znanja
Različne oblike ocenjevanja znanja so odvisne od rezultata procesa ocenjevanja znanja.
Rezultat je v vsakem primeru ocena, ki ima različne funkcije in različne vplive na učence,
bistveno pri delitvi oblik ocenjevanja znanja pa je, kako je končna ocena izražena. Glede na to
ločimo dve obliki ocenjevanja – številčno in opisno.
Številčno ocenjevanje je oblika ocenjevanja, katerega rezultat je ocena, zapisana v obliki
številke. V slovenskem prostoru se v osnovni šoli pojavljajo ocene na lestvici od 1 do 5, pri
čemer 1 pomeni nezadostno in 5 odlično oceno. Čeprav si številčne ocene hitreje in lažje
razlagamo in imajo v šoli pomembno mesto, imajo kar nekaj negativnih plati (Kramar, 2009).
Za razliko od opisne ocene številčne niso tako zelo informativne, saj učence le razporedijo po
ocenjevalni lestvici in ne dajejo nobenih konkretnih podatkov o kakovosti znanja in dosežkov
učencev. Slednje se pogosto skrije v ozadje in številčne ocene postanejo same sebi namen.
Številčna ocena nima močne usmerjevalne funkcije, saj učenci z njo ne dobijo konkretne
povratne informacije, kako nadaljevati in kaj spremeniti v procesu učenja, da bo le-to bolj
učinkovito. Poleg tega iz ocene ne moremo natančno razbrati, kaj je učitelj z njo ocenil in po
kakšnih kriterijih je oceno oblikoval (prav tam). Številčna ocena je pogosto čustveno
obarvana, saj je za nekoga ocena 3 lahko dobra, za drugega pa slaba (Šilih, 1970). Kljub vsem
naštetim pomanjkljivostim lahko številčno ocenjevanje postane popolnoma relevantno, če
učitelj dovolj natančno in jasno opredeli kriterije, po katerih bo oblikoval konkretno oceno
(Kramar, 2009).
Opisno ocenjevanje pomeni, da je rezultat ocenjevanja izražen v obliki izčrpnega in
natančnega opisa znanja in dosežkov učenca, ki ga postavimo ob bok učnim ciljem iz učnega
načrta, katere smo tekom učnega procesa želeli doseči. Opisi so kompleksni, saj morajo zajeti,
katere učne cilje je učenec tekom učnega procesa dosegel, kakovost in strukturo učenčevega
znanja, določiti morajo raven znanja (ali učenec zgolj navaja, našteva naučene informacije, ali
pa je učenec pri uporabi znanja ustvarjalen in usvojeno znanje vrednoti) ter kako učenec to
znanje uporablja v novih situacijah (prav tam). Ocena mora kot celota zajeti konkretne
dosežke učenca, manj pa poudariti tiste plati, pri katerih učenec ni suveren. Te se zgolj omeni
in prav zato tak način ocenjevanja pozitivno vpliva na samopodobo učencev (Opisno
ocenjevanje … v prav tam).
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Težava pri opisnem ocenjevanju je, da so učenci in njihovi starši bolj domači s številčnimi
ocenami. Posledično si težje razlagajo opisno oceno in v njej poiščejo smisel, čeprav v svojem
bistvu nosi veliko več informacij o učenčevem znanju in dosežkih kot pa številčna ocena. Na
drugi strani imajo težave tudi učitelji, saj oblikovanje opisne ocene od njih zahteva veliko več
časa, napora, znanja in kompetenc (Kramar, 2009).
Tako kot za vse ostale razrede, je tudi za pouk geografije v Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) določeno, kakšne ocene
morajo učenci pridobiti tekom šolskega leta. V 8. in 9. členu je natančno opredeljeno, da se
znanje učencev od 6. do 9. razreda, ko poteka pouk geografije, ocenjuje številčno (prav tam).

2.2.3 MERSKE KARAKTERISTIKE KAKOVOSTNIH PREIZKUSOV
ZNANJA
Znanje je preveč kompleksno in nanj vpliva preveč dejavnikov, da bi ga lahko neposredno
spoznavali in ocenjevali, zato gre pri postopku ocenjevanja znanja zgolj za predvidevanje in
oceno tega, kar nam učenec v določenem trenutku izkaže. Posledično se dogaja, da med
procesom ocenjevanja znanja prihaja do napak. Popolnoma se jim ni mogoče izogniti, lahko
pa kakovost preizkusov znanja in nenazadnje kakovost šolskih ocen precej izboljšamo, če
zadostimo karakteristikam, ki v pedagoškem raziskovanju dajejo kakovost raziskovalnemu
delu. Različni avtorji pišejo o t. i. merskih karakteristikah: veljavnost, zanesljivost,
objektivnost, občutljivost in ekonomičnost (Bucik, 2001; Jurman, 1989; Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002; Woolfolk, 2002; Žagar, 2009). V nadaljevanju jih bomo predstavili in
obrazložili njihovo delovanje in funkcijo na primeru pisnih preizkusov znanja.
2.2.3.1 Veljavnost
Veljavnost ali validnost je prva in najpomembnejša značilnost dobrega ocenjevanja znanja,
saj veljaven pisni preizkus znanja res preverja in ocenjuje tisto, kar namerava – učne cilje, ki
so določeni v učnem načrtu. Čim preizkus preverja nekaj, čemur prvotno ni namenjen, se
veljavnost pisnega preizkusa znanja in s tem tudi pridobljene ocene zmanjša (Bucik, 2001).
Marentič Požarnik in Peklaj (2002) to vrsto veljavnosti imenujeta notranja ali intrinsična
veljavnost. Učitelj notranjo veljavnost pisnega preizkusa znanja zagotovi tako, da tekom
celotnega učnega procesa sledi ciljem iz učnega načrta in v preizkusu znanja preverja
doseganje le-teh. Ključno je, da učitelj cilje zna interpretirati in posledično ugotoviti, kakšno
znanje mora učenec izkazati oz. kaj mora izdelati ali dokazati (glej Primer na koncu strani
28). Na podlagi tega učitelj lahko sklepa in oceni, če je učenec dosegel določen cilj. Poleg
tega mora določiti tudi pogoje, v katerih bo to znanje učenec lahko najbolje izkazal in
kriterije, po katerih bo izkazano znanje ocenil (Žagar, 2009).
V Mednarodni listini o geografski vzgoji in izobraževanju, katero v članku povzema avtorica
Resnik Planinc (1993), so učni cilji pri predmetu geografija razdeljeni na tri ravni:
 poznavanje in razumevanje (prostora, naravnih in družbenih sistemov, procesov
doma in v svetu …);
 geografske spretnosti (iskanje, uporaba in interpretacija podatkov v obliki slik,
preglednic, grafov, zemljevidov, terensko delo, anketiranje, kartiranje, reševanje
problemov …);
 vzgoja odnosov in vrednot (vrednotenje življenjskih razmer, spodbujanje
trajnostnega razvoja in enakopravnosti med ljudmi …) (prav tam).
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Marentič Požarnik in Peklaj (2002) opozarjata, da je v geografiji notranjo veljavnost najtežje
doseči za tretjo skupino učnih ciljev, ki od učenca zahtevajo povezovanje med pojmi in
pojavi. To je namreč težje preveriti in obstaja velika verjetnost, da učitelj namesto povezav
preverja samo poznavanje posamičnih dejstev in podatkov, ki so le del teh povezav (prav
tam).
Poleg intrinzične veljavnosti Marentič Požarnik in Peklaj (2002) omenjata še nekatere druge
vrste veljavnosti. Ekspertna veljavnost pomeni, da učitelj svoje naloge iz preizkusov znanja
deli s svojimi sodelavci in drugimi strokovnjaki, da jih pregledajo in preverijo, kaj točno
merijo. Prognostična ali napovedna veljavnost pomeni, da rezultati ocenjevanja znanja lahko
napovejo uspešnost učenca v nadaljnjem šolanju, posledična veljavnost pa predvideva, kakšne
posledice in učinke ima določeno ocenjevanje znanja na učenca, njegovo osebnost, učenje in
sodelovanje pri pouku (prav tam).
Primer:
- Operativni cilj iz Učnega načrta za geografijo (2011, str. 17): »Učenec na zemljevidu
omeji Obpanonske pokrajine in na primeru izbranega naselja utemelji prehodnost
območja.«
- Znanje, ki ga mora učenec izkazati: učenec mora na zemljevidu natančno pokazati, omejiti
in opisati, kje se nahajajo Obpanonske pokrajine, na podlagi opisa, slikovnega gradiva,
preglednic in podobnega gradiva mora učenec ugotoviti ter interpretirati dejavnike, ki
kažejo na prehodnost območja, hkrati pa ugotoviti, kakšne posledice to pušča v pokrajini in
ljudeh.
- Pogoji, v katerih poteka ocenjevanje: učenec bo lahko dosegel najboljše rezultate, če bo
ob nalogah imel tudi zemljevid in slikovno gradivo, ki kaže na prehodnost določenega
območja – učitelj se bo tako najbolj približal veljavnosti preizkusa znanja in pridobljene
ocene.
2.2.3.2 Zanesljivost
Zanesljivost ali stabilnost preizkusa znanja pomeni, da »z njim pri ponovnem testiranju pri
podobnih ali enakih pogojih pridemo pri istih testirancih do istih rezultatov« (Bucik, 2001,
str. 46). Pri zagotavljanju zanesljivosti na pedagoškem področju se pojavlja težava, saj je
znanje kategorija, ki se neprestano spreminja, če na to zavestno vplivamo ali ne. Posamezniki
namreč neprestano pozabljajo ali sprejemajo določene informacije, ki vplivajo na kakovost in
strukturo znanja, ki ga v določenem preizkusu ocenjujemo (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Prav zato je pri zanesljivosti preizkusov znanja potrebno upoštevati interval zaupanja –
standardno napako, do katere pride med merjenjem (Woolfolk, 2002). To pomeni, da od
posameznika pri ponovnem ocenjevanju znanja z istim preizkusom in v enakih pogojih ne
pričakujemo istega rezultata, ampak dopustimo možnost, da je rezultat malenkost višji ali
nižji od prvega. Če je rezultat ponovnega ocenjevanja znotraj intervala zaupanja oz.
standardne napake, pomeni, da je preizkus znanja zanesljiv.
Zanesljivost ocenjevanja znanja učitelj lahko poveča z zelo natančno izdelanimi kriteriji
ocenjevanja, preveri pa jo lahko tako, da odgovore učencev po določenem časovnem obdobju
ponovno oceni (Žagar, 2009). Če je bil preizkus znanja dovolj zanesljiv, bi učitelj tudi po
določenem času moral vse učence oceniti z enako oceno kot prvič.
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Bucik (2001, str. 46) pravi, da je »zanesljivost nujen, a ne zadosten pogoj za veljavnost«. To
pomeni, da je preizkus znanja lahko zanesljiv in hkrati neveljaven, ne more pa biti veljaven in
nezanesljiv (prav tam). Ti dve merski karakteristiki torej součinkujeta, zato so tudi možnosti,
kako ju povečati, medsebojno povezane (Woolfolk, 2002, str. 486):
 vprašanja naj učitelj oblikuje na podlagi prej določenih učnih ciljev, v preizkus pa
naj zajame vse zastavljene učne cilje;
 učencem mora učitelj za reševanje nalog zagotoviti dovolj časa;
 učitelj naj z učenci pred ocenjevanjem rešuje podobne naloge;
 pred in med ocenjevanjem v razredu zagotavljamo tišino;
 učence učitelj opozori, naj natančno berejo navodila in jim sledijo;
 učitelj se mora prepričati, da vsi učenci razumejo vsa vprašanja in natančno vedo,
kaj od njih zahtevajo;
 med reševanjem preizkusa znanja naj se učenci počutijo udobno, sproščeno in čim
manj pod pritiskom;
 med reševanjem mora učitelj spremljati dogajanje v razredu in preprečiti
goljufanje (prav tam).
2.2.3.3 Objektivnost
Objektivnost je zelo pomembna značilnost preizkusov znanja, pomeni pa, da je »ocena
odvisna samo od predmeta ocenjevanja, nič pa na ocenjevanje ne vplivajo ne značilnosti
ocenjevalca ne značilnosti ocenjevanca ne situacija, v kateri se ocenjuje« (Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002, str. 34). Popolna objektivnost ocenjevanja znanja ni mogoča, saj je vsako
ocenjevanje znanja vpeto v socialno situacijo, v kateri se vzpostavljajo »vse zakonitosti
socialnega zaznavanja, vključno z zmotnimi zaznavami« (prav tam). Poleg tega je vsak učitelj,
ki ocenjuje znanje svojih učencev, strokovnjak na svojem področju in ima izoblikovano
pojmovanje o dobrih odgovorih in izdelkih. Prav zato je nemogoče in nesmiselno, da bi se
ocenjevalci subjektivnosti popolnoma izognili, pomembno pa je, da se je zavedajo (prav tam).
Stopnja objektivnosti ocenjevanja znanja je odvisna od načina ocenjevanja (najtežje jo
dosežemo pri ustnem ocenjevanju znanja, najlažje pa pri pisnem ocenjevanju znanja) in od
tipa nalog (najtežje jo dosežemo pri esejskem tipu, najlažje pa pri nalogah zaprtega tipa) (prav
tam). Učitelj mora čim višjo objektivnost zagotoviti v celotnem procesu ocenjevanja znanja
učencev – pri sestavljanju preizkusov znanja, pri izvedbi preizkusa in pri končnem
vrednotenju odgovorov (Bucik, 2001). Prvi korak k objektivnosti so zagotovo jasni,
dogovorjeni in enoznačni kriteriji, po katerih se ocenjuje znanje učencev (Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002).
Pri ocenjevanju znanja in oblikovanju ocen so napake nekaj povsem običajnega in prav je, da
se jih učitelji zavedajo. Z ozaveščanjem napak in trudom, da jih učitelj odpravi, kolikor je v
dani situaciji le mogoče, lahko pomembno poveča objektivnost ocenjevanja znanja. Večinoma
so napake vir učiteljevih subjektivnih stališč, prepričanj, stereotipov, predsodkov, ki gradijo
osebnost učiteljev na podlagi spola, rasne, nacionalne, verske pripadnosti, sposobnosti,
poklica … (prav tam). Skozi raziskave so bile te napake tudi ugotovljene in utemeljene, v
svojih delih pa so jih opisali tudi Jurman (1989), Marentič Požarnik, Peklaj (2002) in Žagar
(2009).
Halo učinek ali učinek odmeva pomeni, da ima v procesu ocenjevanja znanja učenca veliko
vlogo učiteljevo splošno mnenje o učencu. Oblikuje se na podlagi pripovedovanj drugih
učiteljev, prej pridobljenih ocen, obnašanja med poukom in med odmori … Povezan je z
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močnimi čustvi (Žagar, 2009). Če je učiteljevo mnenje o učencu dobro, lahko učencu prinese
boljšo oceno, kot bi si jo dejansko zaslužil za znanje, ki ga izkazuje, če pa je mnenje
povezano z negativnimi čustvi, učenec najbrž nikoli ne bo dosegel ocene, za katero znanje
sicer izkazuje (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Halo učinek se večinoma pojavlja pri vseh
učiteljih, čutijo pa ga le nekateri učenci – tisti, ki so učitelju zaradi različnih razlogov
simpatični ali pa tisti, s katerimi se učitelj znajde v konfliktu (Jurman, 1989).
Ena od oblik halo učinka je napaka prvega vtisa, ki se pojavi ob prvem stiku z osebo. »Prvi
vtis, ki ga dobimo o neki osebi, lahko zelo močno vpliva na to, kako vrednotimo vse nadaljnje
informacije, ki jih dobivamo o njej« (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 35). Pojavi se lahko
tudi ob prvem ocenjevanju učenca – če bo dobro ocenjen, obstaja velika verjetnost, da bodo
tudi njegove nadaljnje ocene boljše (prav tam).
Učinek kontrasta je povezan z vrstnim redom, po katerem si sledijo učenci na ocenjevanju. Če
so najprej na vrsti učenci z več znanja in za njimi pridejo učenci z manj obsežnim in
kakovostnim znanjem, obstaja velika verjetnost, da učitelj še dodatno podceni njihovo znanje.
Občutek ima, da je njihovo znanje še slabše, kot je v resnici in jim zato da nižjo oceno, kot bi
si jo zaslužili (Žagar, 2009).
Logična napaka pomeni, da učitelj pri ocenjevanju znanja »med seboj poveže dve stvari, ki pa
v realnosti nista nujno povezani« (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 36). Učitelj sklepa, da
je učenec, ki pri pouku posluša in sodeluje, po znanju boljši in mu zato dodeli višjo oceno kot
učencu, ki klepeta in moti pouk. Podobne povezave učitelji iščejo tudi med različnimi
predmeti. Sklepajo, da ima učenec veliko znanja pri nemščini, če ima visoke ocene tudi pri
angleščini, kar vpliva na njegovo odločitev za višjo oceno, kot bi si jo učenec morda zaslužil
(prav tam).
Nekaj povsem običajnega je, da nam nekateri ljudje zaradi videza, stališč, osebnosti, vedenja
ali česarkoli podobnega bolj ustrezajo kot drugi. V tem ni težave, dokler se ta pojav ne
prenese na področje ocenjevanja znanja in začne vplivati na končno oceno učencev. Pojavi se
napaka simpatije ali napaka antipatije – pri prvi bo učitelj bolje ocenil učence, ki so mu
simpatični in blizu, čeprav je njihovo znanje lahko precej slabše od tistih učencev, ki so mu
antipatični, a bodo zaradi napake antipatije ocenjeni slabše (prav tam).
Pogosto se pojavi napaka, ki je posledica osebne enačbe ocenjevalca. Ta določa, kako strogi
so posamezni učitelji pri ocenjevanju svojih učencev. Ker je to ena od osebnostnih lastnosti
učitelja, jo je do določene mere mogoče omejiti (Žagar, 2009). Osebna enačba predstavlja
kriterije, ki jih učitelj na lestvico ocen postavi sam in lahko deluje v več smeri. Napaka
strogosti pomeni, da učitelj postavi previsoke kriterije in (skoraj) nobenega učenca ne oceni z
najvišjimi ocenami, nasprotje tej pa je napaka miline. Pri slednji ima učitelj kriterije
postavljene zelo nizko in na ta način vsem učencem prepreči, da bi dobili nizko ocen. Lahko
se pojavi tudi napaka sredine (vsi učenci so ocenjeni okrog srednje vrednosti) in napaka
skrajnih ocen (učitelj daje samo nizke ali samo visoke ocene, ne pa tudi srednjih) (Marentič
Požarnik, Peklaj, 2002).
2.2.3.4 Občutljivost
Občutljivost ali diskriminativnost preizkusa znanja pomeni, »do kolikšne mere z ocenjevanjem
uspe zajeti in izraziti tudi manjše razlike v znanju« (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 39).
Rezultati preizkusa znanja se razporedijo okrog srednjega rezultata in bolj kot je preizkus
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znanja občutljiv, manjše razlike med rezultati pokaže (Bucik, 2001). Namen občutljivosti
preizkusa znanja je torej ugotoviti, do kakšnih razlik prihaja med učenci in ne zgolj samo to,
kako posamezen učenec dosega zastavljene učne cilje (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
V osnovni šoli učitelji pri ocenjevanju znanja uporabljajo 5-stopenjsko lestvico (Pravilnik o
preverjanju in ocenjevanju…, 2013). Učenec lahko dobi oceno od 1 (nezadostno) do 5
(odlično) in pisni preizkus znanja je bolj občutljiv, če se rezultati razporedijo po celotni
ocenjevalni lestvici, kot če so zgoščeni zgolj okrog ene vrednosti. V prvem primeru namreč
prihaja do večjih razlik med učenci (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Na občutljivost
pomembno vpliva dolžina preizkusa znanja – »daljši preizkus je praviloma občutljivejši«
(Bucik, 2001, str. 46). Odvisna je tudi od osebne enačbe ocenjevalca. Nekateri so nagnjeni k
težjim preizkusom znanja in zato prevladujejo samo nižje ocene, nekateri pa so znani po tem,
da je dobro oceno zelo lahko doseči in so zato rezultati vseh ocen razporejeni okrog najvišje
vrednosti – v tem primeru učitelji ne izkoristijo celotne ocenjevalne lestvice, kar znižuje
občutljivost preizkusa znanja (Žagar, 2009, str. 145).
2.2.3.5 Ekonomičnost
Ekonomičnost ocenjevanja znanja pomeni, da preizkusi znanja »ob smotrni porabi časa in
energije dajejo čim več kvalitetnih in uporabnih rezultatov« (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002,
str. 41). Najbolj ekonomičen način ocenjevanja je zagotovo pisno ocenjevanje znanja. Učitelj
porabi veliko več časa za pripravo pisnih preizkusov, saj mora dobro premisliti, kako bo
sestavil naloge, da jih bodo učenci samostojno in brez pomoči učitelja razumeli, jih uspešno
rešili in s tem kar najbolje izkazali svoje znanje. Ker učenci naloge rešujejo istočasno, je v
tem delu ocenjevanja ta način bolj ekonomičen, nekoliko več časa pa učitelj potrebuje, da
preveri in oceni vse odgovore. Ekonomičnost pisnih preizkusov znanja je odvisna tudi od tipa
naloge – objektivni tip naloge je bolj ekonomičen z vidika časa reševanja in vrednotenja,
esejski tip naloge pa z vidika priprave preizkusa znanja (prav tam). Učitelj sicer porabi kar
nekaj časa, da premišljeno sestavi naloge, vendar pa porabi zelo malo časa za izvedbo – vsi
učenci naloge namreč rešujejo istočasno. Obratno je z ustnim ocenjevanjem znanja, kjer sama
izvedba zahteva zelo veliko časa, saj vsak učenec na vprašanja odgovarja individualno.
Ekonomičnost ustnega načina ocenjevanja znanja se sicer lahko kaže le v pripravi na
ocenjevanje, ker si učitelj vnaprej lahko zastavi le glavna vprašanja (prav tam).
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2.3 PRIPRAVA NA PISNO OCENJEVANJE ZNANJA
V nadaljevanju magistrskega dela se bomo osredotočili na pripravo in izvedbo pisnega
ocenjevanja znanja, ki je kljub nekaterim pomanjkljivostim v sodobni šoli najbolj
uveljavljeno. Veliko učiteljev mu daje večji poudarek kot ustnemu ocenjevanju znanja, zato
ga bomo v nadaljevanju natančno razdelali in ugotovili, kakšne splošne smernice za pripravo
pisnih preizkusov znanja poudarjajo različni avtorji (Bevc, 2005; Cigler, 2003; Marentič
Požarnik 2000; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2003; Strmčnik, 2001; Zorman,
1974 …).
Ocenjevanje znanja ima specifično didaktično funkcijo in je dopustno šele takrat, ko
zaključimo z vsemi fazami učnega procesa (Strmčnik, 2001). Učitelj ga torej lahko izvede, ko
je z učenci že predelal vso učno snov in preveril, če jo razumejo. Ko se učitelji odločijo, da je
čas, da ocenijo znanje učencev, se pogosto srečujejo z različnimi težavami – preveč
poudarjajo učenje za oceno, pri učencih na različne načine ustvarjajo strah pred
ocenjevanjem, nejasno določijo kriterije ocenjevanja, subjektivno vplivajo na oceno učenca
… Eno ključnih težav pri ocenjevanju znanja je tudi nepripravljenost učiteljev na ocenjevanje
znanja, saj učitelji premalo časa in razmisleka posvetijo načrtovanju tega procesa. Prav zato se
lahko zgodi, da učitelji ne izkoristijo pomembnih prednosti pisnega ocenjevanja (Bevc, 2005).
Priložnost za rešitev teh težav je v bolj strukturiranem poteku načrtovanja pisnega
ocenjevanja znanja – učitelji bi morali upoštevati in izvesti vseh 6 faz pisnega ocenjevanja
znanja, ki si sledijo v točno določenem vrstnem redu:
1. priprava (opredelitev namena, vsebine in ciljev);
2. sestavljanje vprašanj in nalog ter določitev kriterijev;
3. predložitev nalog v reševanje;
4. popravljanje, točkovanje in analiza rezultatov (po učencih in nalogah);
5. spreminjanje točk v ocene;
6. sporočanje rezultatov (podajanje kakovostne povratne informacije učencem in
staršem) in načrtovanje izboljšanja na podlagi povratne informacije (pouka in
učenja) (Marentič Požarnik, 2000, str. 271).
Vse faze so si med seboj enakovredne in za kakovostno pisno ocenjevanje znanja mora učitelj
vsaki od njih posvetiti posebno pozornost. V nadaljevanju bomo posamezne faze opisali, še
posebej pa se bomo osredotočili na tiste, katerim bomo dali poudarek tudi pri analizi pisnih
preizkusov – sestavljanje vprašanj in nalog ter določitev kriterijev, popravljanje, točkovanje in
analiza rezultatov (po učencih in nalogah), spreminjanje točk v ocene.

2.3.1 OPREDELITEV
NAMENA
IN
VSEBINE
OCENJEVANJA ZNANJA TER UČNIH CILJEV

PISNEGA

Pred samo izvedbo ocenjevanja znanja morajo učenci od učitelja dobiti natančno navodilo,
»kaj naj znajo, kako naj znajo in zakaj naj tisto znajo« (Cigler, 2003, str. 29). Da učitelj lahko
o tem obvesti svoje učence, mora sam poglobljeno razmisliti, kaj je njegov namen
ocenjevanja, katere so vsebine, ki jih mora učenec usvojiti, da doseže določene učne cilje in
standarde znanja. Ker pa v izobraževanju ni pomemben le cilj, ampak tudi pot do želenega
cilja, je koristno, da se učitelj z učenci o tem pogovori že v začetku učnega procesa, torej pred
obravnavano učne vsebine. Če uporabi pravi pristop, lahko učence že v uvodu motivira za
delo in s tem pozitivno vpliva tudi na njihovo končno znanje (Cigler, 2003).
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Pri interpretaciji učnih ciljev so učiteljem v veliko pomoč klasifikacije oz. taksonomije –
Bloomova, Marzanova, Gagnejeva, TIMSS-ova … Vsem je skupna hierarhija, po kateri
razvrščamo učne cilje, taksonomske ravni te hierarhije pa so pogojene ena z drugo. Miselni
procesi, ki so značilni za nižje taksonomske ravni, so potrebni za doseganje praktično vsakega
učnega cilja na višji ravni (Žakelj, 2012). V slovenskem prostoru je na splošno najbolj
razširjena Bloomova taksonomija učnih ciljev, zato jo bomo v nadaljevanju podrobneje
predstavili in v naslednjem podpoglavju prikazali, kako jo lahko grafično združimo z izbrano
učno vsebino v specifikacijski preglednici.

2.3.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA UČNIH CILJEV
Taksonomijo je leta 1956 razvil ameriški psiholog Benjamin Bloom s svojimi sodelavci in se
je zelo hitro uveljavila tudi v slovenskem prostoru. Je zelo pregledna in zato v pomoč mnogim
učiteljem, ko izbirajo in interpretirajo učne cilje iz učnih načrtov za različna predmetna
področja (Rutar Ilc, 2003). Na Bloomovo taksonomijo se učitelji lahko oprejo »pri
sestavljanju, izbiri in kritični analizi nalog za preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi
načrtovanje in izvajanje pouka« (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 53). Učiteljem je torej
v pomoč v vseh fazah učnega procesa, tudi pri ocenjevanju znanja – na kakšen način, pa
bomo razjasnili v nadaljevanju.
Bloom in sodelavci so ob analizi učne cilje uvrstili na tri različna področja – spoznavno ali
kognitivno, psihomotorično ali spretnostno in čustveno-motivacijsko ali vrednostno (kar
prikazuje Shema 1). Spoznavno ali kognitivno področje predstavlja učne cilje, ki zajemajo
»reprodukcijo in prepoznavanje učnega gradiva ter zahtevnejše oblike miselnih aktivnosti pri
usvajanju znanja« (Zorman, 1974, str. 11). Področje psihomotoričnih ali spretnostnih učnih
ciljev zajema razvijanje različnih splošnih poklicnih spretnosti, ki nam koristijo pri izvajanju
aktivnosti na posameznih področjih in pri delovanju v družbi (npr. profesionalne spretnosti,
komunikacijske spretnosti, zmožnost sodelovanja …) (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Čustveno-motivacijsko ali vrednostno ali afektivno področje zajema učne cilje na področju
»problematike vzgajanja v ožjem pomenu besede« – avtor s tem misli na »učenčeve interese,
stališča, razvoj vrednotenja in uspešnost prilagoditve« (Zorman, 1974, str. 11).
Najbolj kompleksni in zato tudi dodatno razdeljeni so spoznavni ali kognitivni učni cilji.
Razvrščeni so na šest taksonomskih stopenj – znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza
in vrednotenje. Stopnje so med seboj v hierarhičnem odnosu, kar pomeni, da mora učenec
najprej doseči nekatere cilje na nižjih taksonomskih stopnjah in tako usvojiti znanje, ki je
potrebno za dosego cilja na višji stopnji (prav tam). Poudariti je potrebno, da ne gre zgolj za
doseženo znanje, ampak so v ozadju pomembnejši miselni procesi, ki učencu omogočijo
sprejem in predelavo različnih informacij. Miselni procesi so na taksonomski ravni znanja še
zelo enostavni – učenec samo posluša ali bere informacije, si jih zapomni in prikliče, ko je to
potrebno. Na ravni razumevanja je miselni proces že bolj zapleten, saj mora učenec razumeti
slišano ali prebrano in to znati razložiti sebi in drugim. Višje kot gremo po taksonomski
lestvici navzgor, bolj kompleksne miselne operacije so potrebne, da učenec doseže določen
učni cilj. To pojasni praktično dejstvo, da za učence 6. razreda v Učnem načrtu za geografijo
(2011) nismo našli nobenega učnega cilja na ravni vrednotenja – tudi Marentič Požarnik in
Peklaj (2002, str. 57) pravita, da se »elementi ustvarjalne sinteze in kritičnega vrednotenja
pojavljajo predvsem v višjih letnikih in pri kompleksnejših nalogah«, zato zmožnosti miselnih
procesov na višjih ravneh pri 11-letnih otrocih še ne moremo pričakovati.
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Shema 1: Delitev učnih ciljev po Bloomu.
UČNI CILJI

SPOZNAVNI
(KOGNITIVNI)

ČUSTVENO
MOTIVACIJSKI

Stališča,
interesi,
zavzetost,
odgovornost,
poklicni etos
itd.

PSIHOMOTORIČNI
(SPRETNOSTNI)

Profesionalne
spretnosti,
komunikacijske
spretnosti,
zmožnost
sodelovanja
itd.

VREDNOTENJE (po zunanjih in notranjih kriterijih)
SINTEZA (nove, ustvarjalne povezave)
ANALIZA (besedil, rešitev, postopkov …)
UPORABA (reševanje nalog in problemov)
RAZUMEVANJE (spreminjanje, predvidevanje, povezovanje …)
ZNANJE (terminov, pojmov, zakonitosti, teorij …)
Vir: Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 54.
V osnovnošolskih učnih načrtih se pojavljajo vse tri vrste učnih ciljev, saj je naloga šole, da
poskrbi za otrokov celostni razvoj (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Enako smo zasledili tudi
v Učnem načrtu za geografijo (2011), zato v nadaljevanju navajamo nekaj primerov učnih
ciljev z vseh treh področij.
a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji iz Učnega načrta za geografijo (prav tam):
- Učenec sklepa o posledicah gibanja morske vode in opiše lastnosti morske vode.
- Učenec prepoznava in razume prevladujoče družbene, politične in gospodarske
procese v Severni Ameriki in ugotavlja njihove učinke na pokrajino.
b) Psihomotorični ali spretnostni učni cilji iz Učnega načrta za geografijo (prav tam):
- Učenec se usposablja za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih
veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni ravni.
c) Čustveno-motivacijski učni cilji iz Učnega načrta za geografijo (prav tam):
- Učenec spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija ljubezen in
spoštovanje so slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi.
- Učenec oblikuje stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur,
mednarodno sodelovanje.
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Kljub temu, da so v Učnem načrtu za geografijo (prav tam) zapisani učni cilji na vseh treh
področjih Bloomove taksonomije, je velika večina učnih ciljev spoznavnih ali kognitivnih.
Pojavljajo se na vseh taksonomskih stopnjah, zato bomo v nadaljevanju opisali vsako od
šestih stopenj. V prvem delu bomo poudarili, kateri miselni procesi učence vodijo k doseganju
ciljev na posameznih stopnjah, v drugem delu pa s primeri s področja geografije ponazorili,
kaj učitelji od učencev zahtevajo na posameznih stopnjah taksonomije. V točki a so za vsako
stopnjo zapisani primeri operativnih učnih ciljev iz Učnega načrta za geografijo (prav tam).
V točki b sta za vsako stopnjo po Bloomovi taksonomiji zapisana dva primera nalog, ki so jih
učenci reševali na pisnih preizkusih znanja. Tekom analize avtentičnih pisnih preizkusov
znanja smo ugotovili, da se v nekaterih pojavljajo vsebinske in strokovne napake, zato smo
sprejeli odločitev in prvi primer naloge, ki ocenjuje doseganje spoznavnih ali kognitivnih
ciljev na posamezni stopnji, navedli iz avtentičnih preizkusov znanja, drugi primer pa iz
nacionalnih preizkusov znanja iz geografije, ki so dostopni na spletni strani Državnega
izpitnega centra. Naloge ponazarjajo, kako učitelji preverijo in ocenijo, katere učne cilje
učenci dosegajo in posledično na kateri stopnji je znanje njihovih učencev. Pri razvrščanju
nalog smo si pomagali s Preglednico 2. Različni avtorji navajajo različne ključne besede ali
vprašalnice, ki so osnova za sestavljanje vprašanj na določenih stopnjah taksonomije.
Preglednica 2: Tipični glagoli, povezani s posameznimi taksonomskimi ravnmi.
TAKSONOMSKA RAVEN
TIPIČNI GLAGOLI
ZNANJE

Povej, navedi, opiši, naštej, poveži, spomni se, poimenuj,
ponovi, povej definicijo, prepoznaj …

RAZUMEVANJE

Povzemi, povej s svojimi besedami, opiši, razloži,
pojasni, utemelji, poročaj, ilustriraj …

UPORABA

Razloži ob novem primeru, napovej, preizkusi v novi
situaciji, zamisli si, sklepaj …

ANALIZA

Podrobno opiši, analiziraj, poišči podobnosti in razlike,
ugotovi značilnosti, primerjaj …

SINTEZA

Ustvari, načrtuj, zasnuj, izmisli si, izdelaj, oblikuj,
popravi napake, dokaži, utemelji, zavrni, preoblikuj …

VREDNOTENJE

Oceni, ovrednoti pomen, presodi, kritično osvetli, razvrsti
po pomembnosti, sooči, ugotovi napake …

Vir: Rutar Ilc, 2003, str. 80.
Kljub tej pomoči smo se pri nekaterih nalogah s težavo odločili, na katero stopnjo jo uvrstiti.
Že uvodoma smo razložili, da na posameznih taksonomskih stopnjah v glavah učencev
potekajo različni miselni procesi, a ni tako enostavno, kot se zdi. Dejstvo je, da so si učenci
med seboj zelo različni in da za dosego istega učnega cilja različni učenci lahko uporabijo
različne miselne operacije, saj se med seboj razlikujejo po predznanju, sposobnostih …
Primer – učitelj pri učencih preverja doseganje vnaprej določenega učnega cilja, da razložijo
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dejavnike, ki so oblikovali današnji relief Slovenije (Učni načrt …, 2011). Omenjen učni cilj
uvrščamo na drugo taksonomsko stopnjo (razumevanje), obstajata pa dve možnosti. Učenec bi
lahko razlago dejavnikov, kot jo je slišal pri pouku ali prebral v učbeniku, samo ponovil, neki
drugi učenec pa ima lahko dovolj znanja, da zna dejavnike samostojno razložiti s svojimi
besedami in tako učitelju dokazati, da delovanje dejavnikov in njihove posledice zares
razume. Oba učenca bi v tem primeru sicer dosegla učni cilj, ker bi uspešno razložila
dejavnike nastanka reliefa Slovenije, vendar bi do cilja prišla z različnimi miselnimi procesi.
Prvi učenec bi za dosego učnega cilja iz misli samo priklical prej (mogoče celo na pamet)
naučeno razlago in jo ponovil, drugi pa bi ga dosegel z razumevanjem naučenega, o čemer bi
bil zato sposoben razmišljati in izluščiti bistvo. Če torej na izbrani učni cilj gledamo povsem
objektivno, bi ga, kot smo že omenili, uvrstili na taksonomsko stopnjo razumevanja, če pa bi
upoštevali miselne procese, ki jih je moral aktivirati prvi učenec, bi ga uvrstili na
taksonomsko raven znanja. Razvrščanje učnih ciljev in nalog ni povsem enoznačno in jih je
brez prisotnosti konkretnih učencev težko opraviti, vendar bomo to z objektivnega vidika
vseeno opravili. Naš namen je ugotoviti in dokazati, da so učni cilji glede na pot, po kateri jih
dosegajo učenci, različni in medsebojno pogojeni, zato je potrebno do njih tudi različno
pristopati.
2.3.2.1 Znanje
Znanje je prva stopnja taksonomije spoznavnih ali kognitivnih ciljev, ki pa je v današnjem
času zaradi pojmovanja znanja lahko zavajajoča. Znanje namreč postaja vse širši pojem in ne
zajema zgolj posameznih informacij in podatkov. To, da ima posameznik določeno znanje,
lahko pomeni, da informacije in podatke ne le pozna, ampak jih tudi medsebojno povezuje,
uporablja in na podlagi višjih miselnih procesov (npr. razumevanja, vrednotenja) ustvarja
neke nove povezave med že obstoječim znanjem in novimi informacijami. Prav zato
strokovnjaki termin znanje na prvi taksonomski ravni spoznavnih učnih ciljev nadomeščajo s
terminom poznavanje. Poznavanje pomeni, da učenec »prepozna ali po spominu obnovi razna
dejstva, podatke, definicije pojmov, postopke, teorije v približno taki obliki, kot jih je usvojil«
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 56). Edini pogoj, da učenec doseže zastavljene učne
cilje na prvi stopnji po Bloomovi klasifikaciji je, da si jih zapomni in ponovi, čeprav pri tem
ne izkazuje razumevanja naučenega. Že res, da je, »če z nekim vprašanjem povprašujemo po
poznavanju, lahko za odgovorom tudi razumevanje, vendar pa razumevanje ni pogoj, da na
vprašanje ustrezno odgovorimo« (Rutar Ilc, 2003, str. 68)
Bloom je v razvijanju svoje taksonomije učnih ciljev znanje (oz. po novejši terminologiji
poznavanje) razdelil na tri vrste, katerim je skupna lastnost miselni proces zapomnitve:
 »znanje posebnih podrobnosti, specifičnosti« (terminologije, strokovnih izrazov,
dejstev, podatkov …);
 »poznavanje načinov ravnanja s specifičnimi dejstvi« (zaporedij, pravil,
klasifikacij, časovnega poteka, konvencij …);
 »abstraktno, posplošeno znanje« (zakonitosti, posplošitev, teorij …) (Marentič
Požarnik, Peklaj, 2002, str. 55).
a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji na taksonomski ravni znanja oz. poznavanja iz Učnega
načrta za geografijo (2011).
 6. razred: Učenec na zemljevidu in globusu pokaže Zemljine poloble, ekvator in
začetni poldnevnik ter oba tečaja.
 7. razred: Učenec imenuje velika naravnogeografska območja Evrope in Azije.
 8. razred: Učenec opiše sestavo prebivalstva Severne Amerike.
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 9. razred: Učenec našteje pomembne dosežke Slovencev v evropskem in
svetovnem merilu.
b) Primera nalog iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski ravni znanja oz. poznavanja.
1. V katerih pokrajinah Italije in Avstrije živijo pripadniki slovenske manjšine? Koliko jih
predvidoma živi v Avstriji in Italiji?
2. Nalogo rešuj z uporabo zemljevida na sliki 2.
Na črto zapiši ime reke, ki je na zemljevidu na sliki 2 označena s puščico.

Slika 2: Reke v Afriki
2.3.2.2 Razumevanje
Razumevanje ali »dojemanje«, kot ga imenuje Žagar (2009, str. 149), je višja stopnja od
znanja oz. poznavanja, saj spoznavni ali kognitivni učni cilji na tej taksonomski stopnji od
učenca zahtevajo, da ponotranji in razume tisto, kar se na stopnji znanja nauči. Na tej stopnji
mora učenec znati z lastnimi besedami izluščiti bistvo naučenega, iz primerov sklepati na
zakonitosti in na podlagi zakonitosti podajati lastne primere. S temi miselnimi operacijami naj
bi učenec dokazal razumevanje naučenega, kar »samo po sebi niti ne predpostavlja niti ne
izključuje uporabe« (Rutar Ilc, 2003, str. 69). Bloom je že na tej stopnji nakazal, da mora biti
znanje in razumevanje le-tega uporabno, kar sicer zahteva šele tretja stopnja taksonomije
(prav tam).
Bloom je na drugi taksonomski stopnji opredelil tri načine razumevanja, ki so potrebni za
dosego različnih učnih ciljev na omenjeni stopnji:
 prevajanje iz ene oblike v drugo (iz slike ali grafa v besedilo ali obratno, iz enega
jezika v drugega …);
 interpretacija (ugotavljanje povezav, vzrokov, ločevanje bistvenih delov besedila od
nebistvenih …);
 eksploracija (napovedovanje posledic, trendov … tudi v drugih, neznanih okoliščinah)
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Rutar Ilc, 2003; Žagar, 2009).
a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji na taksonomski ravni razumevanja iz Učnega načrta za
geografijo (2011).
 6. razred: Učenec opiše, ponazori in razloži vrtenje Zemlje okoli osi.
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 7. razred: Učenec opiše posledice ognjeniških izbruhov in potresnega delovanja na
življenje ljudi.
 8. razred: Učenec razloži vpliv nadmorske višine na življenje ljudi v
ekvatorialnem pasu.
 9. razred: Učenec razume sonaravni razvoj in odgovornost do ohranjanja ugodnih
življenjskih razmer za prihodnje generacije.
b) Primera nalog iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski stopnji razumevanja.
1. Pojasni vpliv Humboldtovega/Perujskega morskega toka na podnebje Južne Amerike.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Na Nilu so zgradili jezove, za katerimi so nastala obsežna jezera. Eden takih jezov je
Asuanski. Poleg pozitivnih učinkov sta gradnja jezov in nastanek jezer prinesla tudi
negativne posledice za okolje in prebivalstvo. Razloži dve negativni posledici gradnje jezov
na Nilu. Razlagi posledic napiši na črte.
Razlaga negativne posledice 1:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Razlaga negativne posledice 2:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3.2.3 Uporaba
Čeprav je meja med spoznavnimi ali kognitivnimi učnimi cilji na stopnji razumevanja in na
stopnji uporabe pogosto zabrisana ali vsaj težje določljiva, med njimi obstaja pomembna
razlika. »Pri razumevanju npr. za neki primer ugotovimo, kateri princip zastopa, pri uporabi
pa s pomočjo tega principa rešujemo konkretno problemsko situacijo« (Rutar Ilc, 2003, str.
71). Učenec mora na tej stopnji usvojeno znanje, principe, zakonitosti, pravila, teorije …, ki
jih dobro razume, uporabiti pri reševanju kompleksnih ter hkrati čim bolj smiselnih in
življenjskih problemskih situacijah (prav tam). Najpomembneje, kar je posebej poudaril tudi
Bloom pri uporabi znanja, pa je, da učenci problemske situacije rešujejo samostojno in v (za
njih) povsem novih situacijah. Če se situacije ne spreminjajo in nadgrajujejo, učenec zapade v
rutinsko reševanje problemov. Miselni procesi, ki se pri tem aktivirajo, pa učencu omogočijo
doseganje učnih ciljev na stopnji razumevanja (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji na taksonomski ravni uporabe iz Učnega načrta za
geografijo (2011).
 6. razred: Učenec se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom.
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 7. razred: Učenec sklepa o možnostih za življenje in gospodarjenje v Alpah s
poudarkom na turizmu, pašništvu.
 8. razred: Učenec ob izbranem primeru ob grafičnem prikazu razloži značilnosti
podnebja in sklepa o vplivu podnebja na rastlinstvo in življenje ljudi.
 9. razred: Učenec predvideva prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
vključenosti Slovenije v Evropsko unijo v primerjavi z državami zunaj EU.
b) Primera nalog iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski ravni uporabe.
1. Izračunaj.
Merilo 1: 150 000
1 cm na zemljevidu je ________cm oz. ______km v naravi.
1: 1 460 000
1 cm na zemljevidu je ________cm oz. ______km v naravi.
2. Slika 4 na barvni prilogi prikazuje znameniti kraj Mont SaintMichel ob Atlantskem oceanu
v Franciji, ki je nekaj posebnega, saj zaradi plimovanja občasno postane otok. Napiši dva
problema, ki sta povezana z opisanim pojavom in vplivata na življenje ljudi tega kraja.
Odgovora napiši na črte.
Problem 1: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Problem 2: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3.2.4 Analiza
»Analiza je sposobnost razčlenjevanja konceptov v bistvene dele in razumevanje odnosov med
njimi« (Žagar, 2009, str. 150). Na tej stopnji mora biti učenec sposoben na podlagi prej
usvojenega znanja in razumevanja razčleniti neko besedilo ali grafični prikaz (poročilo,
literarno delo, novico, zapis iz učbenika …) na posamezne sestavne dele in prepoznati odnose
med njimi (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Analiza vključuje različne stopnje – najprej
učenec opravi analizo elementov oz. identificira različne dele besedila, nato analizira odnos in
utemelji odnose med elementi besedila, kot zadnje pa analiza strukturo besedila kot celote
(prav tam; Žagar, 2009). Analiza je sama po sebi sestavni del praktično vsake miselne
operacije, ki jo učenec opravi. Vendar v učnem načrtu obstajajo cilji, za katere je analizo še
posebej potrebno postaviti v ospredje, saj je prav ta postopek bistven za dosego cilja (Rutar
Ilc, 2003).
a) Učni cilji iz Učnega načrta za geografijo (2011).
 6. razred: Učenec primerja celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti
obal ter prevladujočih reliefnih oblikah na njih.
 7. razred: Učenec ob zemljevidu in slikovnem gradivu opiše razlike med
pokrajinami Indijske podceline in posledice naravne raznovrstnosti za življenje
ljudi.
 8. razred: Učenec analizira vzroke in posledice nepremišljenega človekovega
posega v pokrajino ob primeru amazonskega deževnega gozda.
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 9. razred: Učenec ob zemljevidu in klimogramih opiše značilnosti reliefa in
podnebja v predalpskem svetu in jih primerja z alpskim oziroma s tistim v domači
pokrajini.
b) Primera nalog iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski ravni analize.
1. Oglej si klimograma in odgovori na vprašanja.

a) Kateri kraj ima večja temperaturna nihanja med letom? ____________________________
b) Kdaj je v Perthu najnižja povprečna mesečna temperatura? ________________________
c) Perth in Portorož imata sredozemsko podnebje. Pojasni, zakaj imata drugačno razporeditev
padavin in temperatur.
č) V katerem letnem času pade v Perthu največ padavin? _____________________________
d) Kakšna je razporeditev padavin v Sydneyu? _____________________________________
2. Postojnska jama je turistično najbolj obiskana jama v Sloveniji. Letno jo obišče več kot
pol milijona obiskovalcev. Ena od negativnih posledic velikega števila obiskovalcev je tudi
nenadzorovano odlaganje odpadkov. Poleg omenjene negativne posledice razloži še dve
negativni posledici tako velikega obiska za jamski ekosistem. Razlagi napiši na črte.
Razlaga negativne posledice 1:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Razlaga negativne posledice 2:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.3.2.5 Sinteza
Sinteza je še zahtevnejša od analize, saj mora učenec na podlagi že usvojenih učnih ciljev na
prejšnjih stopnjah taksonomije (usvojenega znanja, njegovega razumevanja, uporabe v novih
situacijah) sestaviti novo smiselno celoto. Bistveno je združevanje že poznanih elementov v
nekaj novega, v nekaj, kar še ni bilo ustvarjeno. Učenec mora biti na tej stopnji popolnoma
samostojen, sam načrtovati strategije, po katerih bo v novi problemski situaciji prišel do nove
rešitve. V ta miselni proces sta vključeni ustvarjalnost in divergentnost, spremeni pa se tudi
vloga učitelja. Ni več subjekt, ki učencu posreduje znanje in mu pokaže izgrajene poti do
cilja, ampak ga na poti do rešitve samo spodbuja in usmerja (Rutar Ilc, 2003).

35

a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji na taksonomski ravni sinteze iz Učnega načrta za
geografijo (2011).
 6. razred: Učenec izdela svoj reliefni zemljevid in panoramsko skico domače
pokrajine.
 7. razred: Učenec ugotavlja povezanost podnebja, rastlinstva in prsti.
 8. razred: Učenec išče možnosti in načine življenja ljudi polarnih območij.
 9. razred: Učenec na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih
gradiv oblikuje izvlečke, sklepe in nakazuje rešitve.
b) Primera nalog iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski ravni sinteze.
1. Med manjšim podeželskim naseljem in mestom so posodobili cesto, to pa vpliva na večje
možnosti razvoja podeželskega naselja. Napiši dve priložnosti za razvoj podeželskega naselja.
Odgovora napiši na črte.
Priložnost za razvoj 1: _______________________________________________________
Priložnost za razvoj 2: _______________________________________________________
2. Gostota poselitve Visoke ekvatorialne Afrike je večja kakor gostota poselitve Nizke
ekvatorialne Afrike. Razloži, kako podnebje vpliva na večjo gostoto poselitve Visoke
ekvatorialne Afrike. Odgovor napiši na črte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.3.2.6 Vrednotenje
Vrednotenje je najvišja stopnja spoznavnih ali kognitivnih učnih ciljev, saj mora učenec, da bi
jih dosegel, presojati argumente, metode dela, izdelke in rešitve, do katerih je prišel sam ali
nekdo drug. Ne gre zgolj za podajanje lastnega mnenja o rešitvi in vrednotenje za ali proti,
ampak za podajanje kompleksnih sklepov, ki izhajajo iz poglobljenega razumevanja in analize
(Rutar Ilc, 2003). Na najvišjo taksonomsko raven vrednotenja je vključeno tudi razvijanje
kritičnega mišljenja, ki je v današnji družbi še posebej zaželeno in potrebno, a je kljub temu
prepogosto zapostavljeno (Marentič, Požarnik, Peklaj, 2002). Vrednotenje kot proces za
doseganje najvišje stopnje spoznavnih učnih ciljev mora potekati po notranjih kriterijih, ki so
veljavni za določeno strokovno področje (primernost, izčrpnost podatkov, zanesljivosti
postopkov in materialov, prepoznavanje vrednot, predsodkov v določeni presoji, strokovnost
argumentov …) in po zunanjih kriterijih (ekonomičnost, družbena pomembnost, estetika,
ekonomski, okoljski, etični kriteriji …) (Rutar Ilc, 2003; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002;
Žagar, 2009).
a) Spoznavni ali kognitivni učni cilji na taksonomski ravni vrednotenja iz Učnega načrta
geografijo (2011).
 6. razred: /
 7. razred: Učenec ovrednoti pomen severnoatlantskega toka na podnebje
življenje ljudi.
 8. razred: Učenec ob analizi podatkov ovrednoti vpliv tehnološkega razvoja
postindustrijske dobe na pokrajino.
 9. razred: Učenec na zgledu koprskega pristanišča opiše pomen pristanišča
Slovenijo in izpostavi z njim povezana ekološka vprašanja.
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b) Primer naloge iz pisnih preizkusov znanja iz geografije, ki preverjata doseganje spoznavnih
ali kognitivnih učnih ciljev na taksonomski ravni vrednotenja.
1. Alpe so prometna ovira, čez katero kljub temu poteka zelo veliko prometa. Navedi eno
pozitivno in eno negativno posledico velike gostote prometa v Alpah. Odgovora napiši na
črte.
Pozitivna posledica:_________________________________________________________
Negativna posledica:________________________________________________________
*Naloge, ki bi ocenjevala doseganje učnih ciljev na ravni vrednotenja v analiziranih pisnih
preizkusih nismo našli.

2.3.3 SESTAVLJANJE NALOG ZA PISNI PREIZKUS ZNANJA
Pripravljalni fazi na ocenjevanje znanja, v kateri učitelj določi, katere učne cilje hoče doseči
in ocenjevati ter jih uskladi z učno vsebino, sledi faza oblikovanja pisnega preizkusa znanja.
Najprej učitelj sestavi različne naloge, ki jih bodo učenci kasneje reševali in tako dokazali
usvojeno znanje oz. doseganje določenih učnih ciljev na različnih taksonomskih ravneh.
Učitelji sestavijo več nalog, kot jih nameravajo vključiti v pisni preizkus znanja, med seboj pa
si niso različne le po vsebini, ampak tudi po načinu reševanja. Katere in koliko jih nato izbere,
je odvisno od vrste in taksonomskih stopenj predhodno določenih učnih ciljev, od obsega
učne snovi, starosti učencev, namena ocenjevanja in predvidenega časa za reševanje
(Sagadin,1993).
Geografija velja za zelo splošno naravnan šolski predmet, saj je po naravi tako družbosloven
kot naravosloven predmet in »učencu pomaga pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s
katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko okolje, in ga vzgaja v pravilnem
vrednotenju in spoštovanju okolja« (Učni načrt …, 2011, str. 4). Prav zaradi svoje splošnosti
in uporabnosti se v družbi geografsko znanje pogosto enači z znanjem, ki ga morajo izkazati
udeleženci različnih televizijskih kvizov, računalniških programov in igric. Res je, da veliko
podatkov, ki so tam zahtevani, lahko ponudi geografija, vendar je težava v tem, da je večina
zastavljenih vprašanj zelo faktografskih – npr. kakšna je nadmorska višina najvišje gore v
Nepalu, kje izvira Nil … Na ravni omenjenih kvizov so taka vprašanja povsem zadostna,
učitelji geografije v šolah pa se morajo zavedati, da je geografija veliko več kot to – zajema
sposobnosti razumevanja, povezovanja, analize, pojasnjevanja … (Gersmehl, 2008). Vse te
miselne procese mora učitelj upoštevati in jih vključiti v učni proces in ocenjevanje znanja,
pri čemer so mu v pomoč tudi različne taksonomije (npr. prej opisana Bloomova
taksonomija).
V tem poglavju magistrskega dela se bomo sklicevali tudi na nacionalno preverjanje znanja,
pri katerem se geografija lahko pojavi v 9. razredu osnovne šole. Potrebno je poudariti, da
nacionalnih preizkusov znanja ne moremo enačiti s pisnimi preizkusi znanja, ki jih učenci
rešujejo pri pouku. Razlika je že v samem namenu ocenjevanja in v času reševanja, vendar pa
se nacionalni preizkusi znanja pisnim preizkusom znanja pri pouku približajo na področju
vključenih nalog – pojavljajo se naloge istih tipov. V Strukturi in opisu preizkusa (2018) je
predvideno, da nacionalni preizkus znanja vsebuje do 30 nalog različnih tipov. Vsak tip ima
določene pomanjkljivosti in prednosti, katere mora učitelj glede na učne cilje čim bolje
izkoristiti. Priporočljivo je vključiti vsaj dva različna tipa nalog, saj tako razbijemo
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monotonost pisnega preizkusa znanja in pozitivno vplivamo na motivacijo učencev za
reševanje (Zorman, 1974). Na drugi strani učitelj ne sme pretiravati in vključiti preveč
različnih tipov nalog, saj tako učencem oteži delo, ker postanejo preobremenjeni z različnimi
načini reševanja posameznih nalog. To odvrača njihovo pozornost od učne vsebine, ki se
ocenjuje in mora zato biti v ospredju. Najbolj optimalno je v posamezen pisni preizkus znanja
vključiti tri do štiri različne tipe nalog (Žagar, 2009).
V nadaljevanju se bomo osredotočili na opis različnih tipov nalog, ki se pojavljajo v
avtentičnih pisnih preizkusih znanja. Po študiju literature smo različne tipe nalog uvrstili v
skupine in oblikovali Shemo 2. Povzeli smo delitve tipologije nalog po različnih avtorjih
(Blažič in sod., 2003; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Zorman, 1974; Žagar, 2009) in nato
tudi utemeljili naše ugotovitve. Po tem sledi opis različnih tipov nalog, smernice za njihovo
oblikovanje in primeri – prvi primer je iz avtentičnih pisnih preizkusov, drugi pa iz
nacionalnih preizkusov znanja. Izbirali smo tiste primere nalog, ki so glede na navodila
ustrezno oblikovane ali pa tiste, pri katerih so učitelji storili večje napake.
Shema 2: Delitev različnih tipov nalog.

Vir: Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Zorman, 1974; Žagar, 2009.
Kot kaže Shema 2, tipe nalog, s katerimi učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje in doseganje
učnih ciljev pri učencih, v osnovi razdelimo na esejske naloge in naloge objektivnega tipa
(Blažič, 2003; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Glavne razlike med njimi so v dolžini
odgovorov in taksonomskih ravneh ciljev, ki jih preverjajo. Esejske naloge so tiste, ki od
učencev zahtevajo daljše in kompleksnejše odgovore na vprašanja, ki preverjajo doseganje
učnih ciljev na višjih taksonomskih ravneh (analiza, sinteza, vrednotenje) (Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002, str. 86). Za razliko od esejskih nalog so naloge objektivnega tipa praviloma
krajše in tako »omogočajo učitelju, da v kratkem času, npr. v eni šolski uri, preveri znanje
vseh učencev z velikim številom vprašanj« (Kubale, 2003, str. 89). Naloge objektivnega tipa
težje zajamejo globino učenčevega znanja, zato so bolj primerne za preverjanje in ocenjevanje
učnih ciljev na nižjih taksonomskih ravneh (Blažič, 2003).
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Naloge objektivnega tipa še dodatno razdelimo na naloge odprtega in zaprtega tipa (Marentič
Požarnik, Peklaj, 2002). Zorman (1974, str. 35) naloge odprtega tipa imenuje kot »naloge, pri
katerih mora učenec napisati ustrezen odgovor«, naloge zaprtega tipa pa kot »naloge, pri
katerih mora izbrati pravilen odgovor«. Bistvena razlika je torej v načinu reševanja nalog in
glede na to v skupino nalog odprtega tipa spadajo naloge tipa dopolnjevanja in naloge s
krajšimi odgovori, v skupino nalog zaprtega tipa pa izbirni tip, alternativni tip, tip
povezovanja in tip urejanja (Blažič, 2003; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Zorman, 1974;
Žagar, 2009). Strukturirane ali interpretacijske naloge sta v svojem delu omenila le Zorman
(1968) in Žagar (2003) – slednji jih uvršča med naloge odprtega tipa, čeprav menimo, da
strukturirane naloge lahko uvrstimo med naloge odprtega ali zaprtega tipa. Odvisno je, iz
katerih tipov nalog je posamezna strukturirana naloga sestavljena.
2.3.3.1 Naloge esejskega tipa
Esejske naloge »manj točkujejo in merijo ter bolj vrednotijo znanje ter sposobnosti učencev«
(Blažič, 2003, str. 161), saj spodbujajo in zahtevajo znanje na višjih taksonomskih ravneh.
Podlaga za reševanje esejskih nalog je doseganje učnih ciljev na taksonomski ravni znanja in
poznavanja, vendar je bistvo v tem, da učenci z daljšimi, prostimi odgovori dokažejo, da
razumejo bistvo naučene snovi, znajo kritično razmišljati, vrednotiti in interpretirati različne
podatke in hipoteze, povezovati svoje znanje z novimi situacijami, dokazati (ne)pravilnost tez
in iz določene situacije izpeljati konkretne zaključke in povzetke (prav tam). Naloge ne
zahtevajo točno določenih rešitev, zato so bolj veljavne, a hkrati manj objektivne (Žagar,
2009). Enostavne in enoznačne podatke in dejstva, ki dokazujejo doseganje učnih ciljev na
nižjih taksonomskih ravneh, je zato bolj smiselno preverjati z nalogami objektivnega tipa
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Esejske naloge navadno zahtevajo od nekaj vrstic do nekaj strani dolg odgovor, skozi
katerega učenec dokaže, da razmišlja o naučenem in prav to ga pripelje do višjih učnih ciljev
(Marentič Požarnik, 2000). Glede na to, v kolikšni meri učitelj spodbuja razmišljanje učenca,
ločimo strukturirane in nestrukturirane esejistične naloge. Več svobode in možnosti, da
učenec samostojno pokaže, kako razmišlja, dobi pri reševanju nestrukturiranih nalog. Pri
ocenjevanju takih nalog se hitro pojavi subjektivna napaka, ki pa jo lahko vsaj omilimo z
opisnimi kriteriji. Nekoliko lažje je objektivno oceniti strukturirane esejske naloge z
dodatnimi vprašanji, na katera učitelj pričakuje odgovor in tako usmerja razmišljanje učenca
(Žagar, 2009).
Primer esejske naloge iz geografije:
1. Razloži, kako naravni dejavniki vplivajo na poselitev in gospodarstvo Avstralije!
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Komentar k 1. primeru naloge esejskega tipa: Naloga je bila vključena v pisni preizkus znanja
A. Naloga je res zastavljena esejsko, saj od učenca pričakuje daljši odgovor, med seboj pa
mora smiselno povezati dve različni informaciji. Težava naloge je v tem, da od učenca
zahteva odgovor na dve vprašanji – učencem bi bilo veliko lažje, če bi v nalogi morali
razložiti vpliv naravnih dejavnikov samo na poselitev ali samo na gospodarstvo. V
nacionalnih preizkusih znanja iz geografije esejske naloge nismo našli, kar tudi kaže na to, da
so te vrste nalog za učence v osnovni šoli prezahtevne – vsaj nestrukturirane esejske naloge,
kot je tudi naveden primer. Prav zato menimo, da bi se jim učitelji morali izogibati.
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2.3.3.2 Naloge odprtega tipa
Z nalogami odprtega tipa je smiselno preverjati učne cilje na nižji ravni – torej poznavanje
dejstev, definicij, podatkov, pojmov, pravil … Nekatere naloge preverjajo in ocenjujejo
doseganje učnih ciljev na taksonomski ravni razumevanja, redko pa se navezujejo na višje
taksonomske ravni (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Kot pravi Zorman (1974, str. 36),
naloge »zajemajo v pretežni meri le spominjanje in le v manjši meri znanje, ki vključuje
miselne sposobnosti«, kar pomeni, da pri učencih spodbujajo reprodukcijo znanja. Za
doseganje določenih učnih ciljev to zadostuje in so take naloge povsem relevantne, za
kompleksno znanje na višjih taksonomskih ravneh pa nikakor niso dovolj. Naloge učencem
omogočajo tudi ugibanje, zato se lahko zgodi, da rezultati ocenjevanja ne predstavljajo realne
slike znanja. Pozitivna plat nalog odprtega tipa je, da jih je relativno lahko sestaviti in učitelj
za to porabi malo časa. Najzahtevnejši del priprave je predvidevanje odgovorov, ki jih bodo
podali učenci. Učitelj mora že preden učenci začnejo z reševanjem določiti, katere odgovore
bo ocenil kot pravilne in katere ne (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Na ta način se izogni
subjektivnemu vrednotenju odgovorov (Zorman, 1974).
a) NALOGE S KRAJŠIMI ODGOVORI
Te vrste nalog so zastavljene »v obliki vprašanja, ki zahteva kratek odgovor« (Žagar, 2009,
str. 152). Vprašanja morajo biti čim krajša in specifična, pričakovan odgovor pa naj bo samo
ena beseda, številka, simbol ali kratek stavek (Zorman, 1974). Primernejše so za preverjanje
znanja na prvi taksonomski stopnji in omogočajo objektivnost ocenjevanja. Če vprašanje
zahteva več krajših odgovorov, mora učitelj to zapisati v navodilu, zraven pa dodati število
pričakovanih odgovorov, saj le tako lahko nalogo razumejo vsi učenci enako. Poleg tega mora
učitelj jasno določiti prostor, kam naj učenci zapišejo rešitve (Žagar, 2009).
Primera nalog s krajšimi odgovori iz geografije:
1. Imenuj dve negativni posledici, ki ju povzroča lega Srednje Amerike na stiku treh
tektonskih plošč.
_______________________ ___________________________
2. Preberi besedilo in odgovori na vprašanje.
Večji del srednjeevropske države leži na območju Panonske kotline. Prepoznavna je tudi po
jeziku, ki sodi v ugrofinsko jezikovno skupino.
Katero državo opisuje besedilo? Odgovor napiši na črto.
__________________________________________
b) NALOGE DOPOLNJEVANJA
Naloge dopolnjevanja se od nalog s krajšimi odgovori razlikujejo le po obliki, saj je pri
nalogah dopolnjevanja »vprašanje postavljeno v obliki nedokončanega stavka« (Zorman,
1974, str. 35). Izpuščena je ena ali več ključnih besed, ki jo/jih morajo učenci poiskati in
vstaviti tako, da je stavek smiseln. Več jasnosti pri nalogi in enoznačen odgovor lahko
pričakujemo, če je izpuščena beseda na koncu stavka in ne v sredini ali na začetku (Žagar,
2009). Stavek mora biti zapisan nedvoumno in ne sme vsebovati preveč izpuščenih besed, saj
se tako lahko zgodi, da učenec ne more razbrati, kaj se od njega pričakuje. Če ocenimo, da bi
bil izbran stavek za dopolnjevanje nejasen, je bolje, da izberemo nalogo s krajšim odgovorom
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Zorman (1974, str. 39) namreč meni, da je »oblika
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spraševanja bolj naravna in bližja učencem, ker jo uporabljajo učitelji tudi v vsakdanji šolski
situaciji«, poleg tega pa je vprašanje tudi lažje oblikovati kot nedokončan stavek.
Primer nalog dopolnjevanja iz geografije:
1. Gospodarstvo Vzhodne Azije je zelo raznoliko. Dopolni spodnji sestavek.
Poselitev je v notranjosti Azije zelo redka, ljudje pa se tam večinoma ukvarjajo s
_____________________.
Najpomembnejša
je
_____________________,
s
_____________________ pa se ukvarjajo na nižavjih ob morju. Tam so pogoji ugodnejši,
saj
je
površje
______________________,
reke
pa
prinesejo
dovolj
_____________________. Države imajo razvito tudi industrijo, a med vsemi v Vzhodni
Aziji je industrijsko najmanj razvita država _____________________.
2. Površje Slovenije delimo na 5 večjih naravnogeografskih enot/pokrajin. Na črto napiši
ime slovenske pokrajine, ki ima v vsaki povedi opisano lego.
a) Severne, gorate dele Slovenije zavzemajo _____________________________ pokrajine.
b) Južne dele Slovenije zavzemajo _____________________________________ pokrajine.
c) SV Slovenijo in dele V Slovenije zavzemajo ___________________________
pokrajine.
c) STRUKTURIRANE NALOGE
Strukturirane ali interpretacijske naloge, kot jih imenuje Zorman (1968), so »zelo podobne
nalogam objektivnega tipa, le da so vsebinsko in oblikovno bolj zapletene« (prav tam, str. 81).
Sestavljene so iz več delov – v začetku je podana uvodna informacija (skrbno izbrano gradivo
v obliki teksta, slike, grafa, preglednice …), sledijo pa različna vprašanja objektivnega tipa, ki
se navezujejo na uvodni del (prav tam; Žagar, 2009). Zastavljena vprašanja od učencev
zahtevajo interpretacijo, kar pomeni, da morajo učenci izkazati več kot zgolj pomnjenje
specifičnih dejstev. Učenci morajo za uspešno reševanje nalog kritično in ustvarjalno
razmišljati, prepoznavati vzročno-posledične odnose, prepoznati pomembne informacije,
reševati probleme, posploševati, sklepati … Strukturirane naloge so torej v prednosti pred
drugimi tipi objektivnih nalog, saj je za ustrezno interpretacijo gradiva potrebno razumevanje
učne snovi ter višje miselne zmožnosti in spretnosti (Zorman, 1968).
Glavna slabost strukturiranih nalog je težavno sestavljanje nalog in posledično velika poraba
časa. Učitelj mora namreč strokovno presoditi, katero gradivo, vključeno v uvodno
informacijo, bo za učence v določenem razredu in z določenimi miselnimi sposobnostmi
primerno. Če je preveč zapleteno, pri učencih spodbujamo ugibanje in sklepanje, če pa je
preveč enostavno, preverjamo samo bralne sposobnosti učencev in ne specifičnih učnih ciljev,
ki smo si jih zastavili (prav tam). Vprašanja si morajo smiselno slediti – prva se neposredno
navezujejo na uvodno informacijo, vsako naslednje pa se od nje oddaljuje in zahteva vse bolj
splošno znanje in znanje na višjih taksonomskih stopnjah (Žagar, 2009).
Primera strukturiranih nalog iz geografije:
1. Odgovori na vprašanja v zvezi s prebivalstvom.
Oglej si grafikon naravnega gibanja prebivalstva in odgovori na naslednja vprašanja.
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a) S pomočjo grafikona zapiši definicijo naravnega prirastka.
_________________________________________________________________
b) Katerega leta je bila v Sloveniji največja rodnost po drugi svetovni vojni?
__________________________________
c) Opiši, kako se je spreminjal naravni prirastek po letu 1946.
_________________________________________________________________________
d) V katerem obdobju in zakaj je bila smrtnost višja od rodnosti? Pri tem se sklicuj tudi na
podatke iz grafikona!
_________________________________________________________________________
2. Površje ZDA sestavljajo tri večje reliefne (površinske) enote. Z uporabo zemljevida 2
dopolni besedilo spodaj tako, da imena ustreznih reliefnih enot vpišeš na črte.
Zemljevid 2: Fizični zemljevid ZDA

a) Najboljše danosti in največ kmetijskih površin je v osrednjem delu države, imenovanem
__________________________________ .
b) Drugačne življenjske razmere so v zahodnem delu države, kjer se vzdolž Tihega oceana
dviga obsežno mlado nagubano gorstvo z imenom Severnoameriška/Severnoameriške
__________________________________ .
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c) Bogata ležišča rud in energetskih virov so privabila številne priseljence tudi v staro,
uravnano gorovje na vzhodu, imenovano _______________________________________ .

2.3.3.3 Naloge zaprtega tipa
Naloge zaprtega tipa spadajo v skupino nalog, kjer učenec izbira odgovor – možni odgovori
so že podani, učenec samo izbere (najbolj) ustreznega. Z vidika ocenjevanja so zagotovo bolj
veljavne, predvsem pa objektivnejše kot naloge odprtega ali esejskega tipa. Z vidika
ocenjevanja je to prednost, z vidika učenčevega znanja pa pomanjkljivost, saj so rešitve teh
nalog že vnaprej točno določeni odgovori. Na ta način omejujemo domišljijo in kritičnost pri
učencih (Žagar, 2009). Tudi te vrste nalog v prvi vrsti preverjajo doseganje učnih ciljev na
nižjih taksonomskih stopnjah (Marentič Požarnik, 2000).
a) NALOGE IZBIRNEGA TIPA
Naloge izbirnega tipa najpogosteje preverjajo »tista specifična dejstva, ki se nanašajo na
vprašanja kdo, kaj, kdaj in kje« (Zorman, 1968, str. 76). Sestavljene so iz uvodnega vprašanja,
kateremu sledijo možni odgovori. Sestavljanje teh nalog je sicer precej enostavno, tako kot
tudi ocenjevanje, saj nam učenci ne morejo podati dvoumnih odgovorov, ker med njimi samo
izbirajo. Kljub temu je za kakovostno nalogo potrebno upoštevati kar nekaj priporočil, s
katerimi se izognemo sugestivnosti odgovorov. Pri nalogah izbirnega tipa pazimo, da je
osnovo navodilo čim bolj jasno in enostavno. V eni nalogi je smiselno zastaviti samo en
problem in že v uvodu vključiti čim več besedila. S tem preprečiti ponavljanje določenega
dela besedila v odgovorih (Woolfolk, 2002, str. 510). Število možnih odgovorov naj bo od 3
do 6 (odvisno od starosti učencev), sugestivnosti pa se izognemo tako, da so vsi odgovori
približno enako dolgi. Tako preprečimo, da bi učenec pravilen odgovor izbiral na podlagi
dolžine zapisa (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Možni odgovori se morajo nanašati na
vsebino vprašanja in biti »verjetni in dovolj privlačni« (Zorman, 1974, str. 45), a ne
medsebojno preveč podobni (npr. letnice 2000, 2001, 2002, 2003) (Woolfolk, 2002, str. 510).
Učitelj naj vse odgovore navede v nekem logičnem zaporedju (abecedni red, časovno
zaporedje …), če pa si zaporedno sledi več nalog izbirnega tipa, morajo biti pravilni odgovori
zaporednih vprašanj naključno razvrščeni (ne po vrstnem redu, npr. a, b, c, a, b, c) (Marentič
Požarnik, Peklaj, 2009). Pri snovanju vprašanj je vedno bolje uporabiti trdilno obliko, ker
nikalna oblika učence pogosto zmede. Pri izbiri napačnih odgovorov moramo paziti, da
učencev in njihovega znanja namerno ne zavajamo (Žagar, 2009).
Ko se učitelj odloči za nalogo izbirnega tipa, ima na voljo več variant, koliko podanih
odgovorov je pravilnih. V navodilu za reševanje posamezne naloge mora učitelj zato natančno
opredeliti število pravilnih odgovorov. Najpogostejše so naloge:
 z enim pravilnim odgovorom (ostali navedeni odgovori so napačni);
 z najboljšim odgovorom (vsi odgovori so pravilni, zato jih mora učenec med seboj
vrednotiti in se odločiti za enega, ki je najbolj pravilen);
 z več pravilnimi odgovori (pomešani so med napačne odgovore) (prav tam).
Zorman (1974) je poleg že navedenih različic omenjal še naloge z različno stopnjo pravilnosti
odgovorov in naloge z negativnimi odgovori.
Primera nalog izbirnega tipa iz geografije:
1. Kje leži Slovenija? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
a) V Vzhodni Evropi.
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b) V Severni Evropi.
c) V Srednji Evropi.
d) V Zahodni Evropi.
2. Gospodarstvo Severne Evrope je razvito. Obkroži črki pred dvema pojmoma, ki sta
osnova za razvoj prevladujočih gospodarskih dejavnosti držav Severne Evrope.
A Riž.
B Les.
C Nafta.
D Oljka.
E Kava.
b) NALOGE ALTERNATIVNEGA TIPA
To so naloge, ki v začetku vsebujejo neko stališče ali problem, katerega morajo učenci
vrednotiti in se opredeliti za enega od dveh možnih odgovorov (najpogosteje da/ ne, drži/ne
drži, pravilno/nepravilno) (Zorman, 1974). Zelo enostavno in hitro jih sestavimo, prav tako
učenci nanje hitro odgovarjajo. Ta tip nalog je torej zelo ekonomičen in hkrati nudi zagotovilo
za popolnoma objektivno ocenjevanje s strani učitelja, nezanemarljivo pa je dejstvo, da ima
učenec v vsakem primeru 50-odstotno možnost, da pravilno odgovori tudi z ugibanjem
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Alternativni tip nalog je najbolj primeren za ugotavljanje
predznanja, če pa preko njih preverjamo usvojeno znanje, lahko vrednotimo le znanje na
nižjih taksonomskih ravneh (Marentič Požarnik, 2000).
Kakovost nalog alternativnega tipa lahko izboljšamo tako, da trditve zapišemo jasno in
nekomplicirano, znotraj ene naloge podamo približno enako število pravilnih in nepravilnih
trditev, pri zapisu pa se izogibamo sugestivnim besedam (vedno, vsi, nihče, nič – sugeriranje
na zanikan odgovor; po navadi, lahko, nekateri – sugerirajo na pritrdilen odgovor) (Žagar,
2009). Naloge lahko dopolnimo tako, da morajo učenci izbrano alternativo utemeljiti ali pa
popraviti, če je trditev napačna (prav tam). Kljub tem napotkom velja, da »naj učitelj
uporablja alternativni tip le v takšnih primerih, ko učna snov ne dopušča rabe drugih, boljših
tipov« (Zorman, 1974, str. 47).
Primera nalog alternativnega tipa iz geografije:
1. Obkroži DA, če trditev, ki se nanaša na Afriko, drži, oziroma NE, če ne drži.
Nekatere države Zahodne Afrike spadajo med najrevnejše države sveta.
V suhi savani je najpomembnejša živinoreja.
V Severni Afriki prevladuje katoliška veroizpoved.
Barakarska naselja so nastala zaradi priseljevanja revnih s podeželja.
V Afriki sta dva izmed največjih problemov slaba izobrazba in nepismenost.
Južna Afrika premore bogata nahajališča diamantov.
2. Nalogo boš reševal z uporabo zemljevida na sliki 2.
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DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Preberi trditve o naravnem bogastvu Kanade. Obkroži DA, če trditev drži, in NE, če trditev
ne drži.
Med območji, ki so bogata z rudnimi nahajališči, je območje okoli Velikih jezer. DA NE
Na otokih na severu države ne pridobivajo rud.
DA NE
Premogovništvo je bolj razširjeno na zahodu države kakor na vzhodu.
DA NE
c) NALOGE POVEZOVANJA
Z nalogami povezovanja ugotavljamo »poznavanje povezav in odnosov« (Žagar, 2009, str.
160), kar je v geografiji še posebej pomembno. Sestavljene so iz dveh ali več stolpcev
podatkov (Blažič in sod., 2003), ki jih morajo učenci med seboj povezati in združiti dva
različna podatka v celoto (npr. države in glavna mesta, pojme in definicije …). Upoštevati
moramo pravilo, da je v izbirnem stolpcu z odgovori več možnosti kot v stolpcu z vprašanji. S
tem zmanjšamo možnost ugibanja in naključnega reševanja (prav tam). »Naloge tipa
povezovanja naj bodo sestavljene tako, da učenci pripišejo črko, ki označuje izbiro v desnem
stolpcu k ustrezni številki, ki označuje izbirno v levem« (Napotki za pripravo …, b. l., str. 4).
Pri tem tipu nalog lahko zajamemo precej širok razpon učne snovi, vendar je izkazano znanje
dokazuje doseganje učnih ciljev na nižjih taksonomskih ravneh. Ocenjevanje znanja je s tem
tipom nalog zelo objektivno (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Primera nalog povezovanja iz geografije:
1. Na črto pripiši črko izpred tipa rastlinstva, ki prevladuje v izbrani pokrajini.
___ Velike planjave
A Savana
___ Aljaska
B Prerija
C Tropski deževni gozd
D Tundra
2. V prvem stolpcu sta navedeni dve veliki jezikovni skupini Evrope, v drugem pa nekaj
evropskih jezikov. Poveži jih tako, da na črto pred jezikovno skupino napišeš črko
pripadajočega jezika.
JEZIKOVNI SKUPINI:
_____ Romanska.
_____ Germanska.

JEZIKI:
A Italijanščina.
B Finščina.
C Hrvaščina.
D Ruščina.
E Nemščina.
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d) NALOGE UREJANJA
Naloge urejanja preverjajo znanje na nižjih taksonomskih ravneh (Marentič Požarnik, Peklaj,
2002, str. 81). Učenci morajo izkazati poznavanje določenih zaporedij, saj morajo dane
elemente urediti po določenem kriteriju (urediti postopke ali procese po zaporednih fazah,
časovno urediti dogodke, kot so si sledili, države po velikosti …). Učenci zaporedje ustvarijo
sami, lahko pa nalogo preoblikujemo v alternativni tip in vnaprej podamo različne
kombinacije zaporedja, učenci pa izberejo pravega (Marentič Požarnik, 2000, str. 272).
Primer naloge urejanja iz geografije:
1. Preberi spodnje trditve, ki natančno opisujejo nastanek cunamija. Na črte pred njih
zapiši številke od 1 do 5 tako, da si bodo sledile v pravilnem vrstnem redu.
_____ Proti obali se zaradi vedno manjše količine vode morski val začne večati.
_____ Sproščena energija se prenese v morsko vodo in le-ta vzvalovi.
_____ Na morskem dnu se zgodi potres.
_____ Morski val začne od epicentra potovati v vse smeri.
_____ Val doseže kopno in dobi rušilno moč.
Komentar: Izmed vseh pisnih preizkusov znanja, ki smo jih prejeli od učiteljev, smo nalogo
urejanje našli samo v enem preizkusu. Nobene naloge urejanja nismo našli v nacionalnih
preizkusih znanja, zato je za primer opisanega tipa navedena samo ena naloga.

2.3.4 SPECIFIKACIJSKA PREGLEDNICA
Za lažjo predstavo o tem, kaj in kako bo učitelj ocenjeval v pisnem preizkusu znanja, lahko
prikaže specifikacijska preglednica. Preglednica ni univerzalno določena, niti je ni obvezno
izdelati, vendar če učitelj želi zadostiti standardom, mu zelo koristi in olajša delo. Različni
avtorji so preglednico oblikovali in predstavili različno, kar bomo v nadaljevanju prikazali.
W. Anderson, Krathwohl in sod. (2001) so v taksonomsko preglednico uvrstili dva kriterija –
dimenzijo spoznavnih ali kognitivnih procesov (spomniti se, razumeti, uporabiti, analizirati,
ovrednotiti in ustvariti) in dimenzijo znanja (faktografsko, konceptualno, proceduralno in
metakognitivno). Omenjen dimenzije učiteljem omogočajo uvrščanje posameznih učnih ciljev
v preglednico, »celice preglednice pa prikazujejo, kje se dimenzija znanja srečuje z dimenzijo
spoznavnih procesov« (prav tam, str. 47). Taka oblika taksonomske preglednice je uporabna
predvsem v prvem delu učnega procesa, saj učitelju pomaga celotno razumeti učne cilje in
sprejemati odločitve o procesu poučevanja (prav tam).
Kot pomoč pri sestavljanju pisnih preizkusov znanja je po našem mnenju bolj primerna in
uporabna specifikacijska preglednica v obliki, kot so jo opredelili Marentič Požarnik, Peklaj
(2002), Zorman (1974) in Žagar (2009). Vsak učitelj mora pred začetkom procesa
ocenjevanja znanja »jasno in natanko določiti smotre in učno vsebino, ki jo učenci morajo
obvladati« (Zorman, 1974, str. 25). Pri tem mu je v pomoč specifikacijska preglednica, v
kateri so v zgornji vrsti zapisane taksonomske stopnje učnih ciljev, v stolpcu pa učna vsebina
oz. njeni deli (prav tam). Ko je preglednica oblikovana, jo učitelj začne izpolnjevati. Odločiti
se mora, koliko nalog bo namenil ocenjevanju določenega sklopa učne snovi na določeni
taksonomski stopnji učnih ciljev, ter hkrati določiti, s katerimi tipi nalog bo to najlažje storil
(Marentič Požarni, Peklaj, 2002). »Koliko naj bo vprašanj ali nalog v okviru posameznega
smotra in določene učne snovi, ni mogoče točno in enkrat za vselej predpisati, ker je to
odvisno od ciljev testiranja, učnega predmeta, obsega snovi, pa tudi od tega, čemu bo dal
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učitelj glede na pomembnost tematike večji ali manjši poudarek« (Zorman, 197, str. 27).
Splošno pravilo je, da naj bi učitelj v specifikacijsko preglednico in posledično tudi v pisni
preizkus znanja uvrstil največ nalog o tisti temi, o kateri je v učnem načrtu zapisanih največ
učnih ciljev in o kateri so se učenci pri pouku največ naučili (prav tam).
Preglednica 3: Primer specifikacijske preglednice za učno enoto Vreme.
Učni cilji
Vsebine

Poznavanje

Izhlapevanje
3
Kondenzacija
2
Veter
2
Temperatura
3
Oblaki
2
Skupno
12
št. nalog
% nalog
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Vir: povzeto po Kaplan, 1990.

Razumevanje

Uporaba

1
1
3
3

2
1
1
3
3

Skupno št.
nalog
5
4
4
9
8

8

10

30

26,5

33,5

100

Preglednica 4: Primer specifikacijske preglednice za učno enoto Nadarjenost.
Razumevanje in
Analiza, sinteza
Vsebine
Znanje
uporaba
in vrednotenje
Opredelitve
2 vpr. izbirnega
2 vpr. izbirnega
1 esejsko
nadarjenosti
tipa
tipa
vprašanje
Značilnosti
2 vpr. izbirnega
2 vpr. izbirnega
1 esejsko
nadarjenih
tipa
tipa
vprašanje
Odkrivanje
2 vpr.
2 vprašanji s
1 esejsko
nadarjenih
dopolnjevanja
kratkimi odgovori
vprašanje
Spodbujanje
3 odločitveni
2 vprašanji s
1 esejsko
nadarjenih
vprašanji
kratkimi odgovori
vprašanje
otrok
Skupaj
8
8
4
Vir: Marentič Požarnik, Peklaj, 2002, str. 71.

% nalog
16,5
13,5
13,3
30,0
26,5

Skupaj
5
5
5
5
20

Preglednica 3 in 4 kažeta specifikacijo učnih enot na dveh različnih področjih. Poleg vsebine
ja razlika med njima tudi v taksonomskih ravneh učnih ciljev. Učitelj, ki je pri učencih
ocenjeval znanje o vremenu, je v preizkus vključil učne cilje na prvih treh ravneh, vprašanja o
nadarjenosti pa so bila zastavljena na ravni vseh taksonomskih stopenj. Tega sicer ne moremo
z gotovostjo trditi, saj ni točno določeno, na kateri od treh najvišjih stopenj so bila zastavljena
esejska vprašanja. Druga pomembna razlika je v celicah preglednice – pri tematiki o vremenu
je v njih zapisano zgolj število nalog, v Preglednici 4 pa so naloge natančno opredeljene po
tipih. Skupno število nalog je v obeh preglednicah zapisano s številom, le prvi so dodani tudi
odstotki.
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2.4 IZVEDBA PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
V poglavju, ki sledi, je zapisano, kako poteka proces pisnega ocenjevanja znanja po tem, ko je
pisni preizkus že dokončno izdelan. Ker se bomo v empiričnem delu osredotočili na analizo s
poudarkom na pripravi pisnih preizkusov znanja in njihovi vsebini, bomo na tem mestu faze
izvedbe pisnega ocenjevanja znanja zgolj na kratko opisali. Niso namreč bistvene za našo
analizo, je pa vsekakor smiselno, da v teoretičnem delu pisno ocenjevanje znanja opišemo kot
sklenjeno zakroženo celoto, saj so za kakovosten proces ocenjevanja znanja vse faze enako
pomembne.

2.4.1 PREDLOŽITEV NALOG V REŠEVANJE
Ko učitelj oblikuje končno obliko pisnega preizkusa znanja, ga mora natisniti in izročiti
učencem v reševanje. Pred tem mora učencem podati natančna, predvsem pa jasna navodila za
reševanje pisnega preizkusa znanja kot celote in njegovih posameznih nalog. Učitelj mora
poskrbeti za mir, tišino in disciplino v razredu, saj tako vsem učencem omogoči, da se lahko
zberejo in pisni preizkus znanja uspešno rešijo (Marentič Požarnik, 2000).
Sagadin (1993) se je v svojem delu še posebej posvetil tudi temu, katere napotke naj bi učitelj
učencem podal pred začetkom reševanja preizkusa. V priporočilih je navedel, da naj učitelj
najprej še enkrat na kratko pojasni namen ocenjevanja in učence vzpodbudi, da se reševanja
resno lotijo in izkažejo vse znanje, ki ga imajo. S tem poskrbi za ugodno klimo v razredu.
Učencem podamo navodila, katera učila in pripomočke imajo lahko oz. morajo imeti na
mizah med reševanjem (prav tam). Obvezno je seveda pisalo, pri geografiji pa učitelji pogosto
zahtevajo tudi uporabo zemljevida ali atlasa. To si morajo učenci po predhodni zahtevi
učitelja priskrbeti sami, ali pa učila oz. pripomočke dobijo v šoli. Učitelj mora preveriti, da
imajo vsi učenci na mizi tisto, kar potrebujejo, in nič več. Nato učitelj učence opozori na
natančno branje navodil. Dovoli jim, da ga v primeru, če česa ne razumejo, o tem vprašajo.
Naloge morajo reševati samostojno, preskočijo naj tiste, katerih ne znajo takoj rešiti in se k
njim vračajo kasneje, saj tako po nepotrebnem ne izgubljajo časa. Ko končajo z reševanjem,
naj vse rešitve še enkrat pregledajo (prav tam). Ob izteku časa, ki je na voljo za reševanje,
učenci učitelju oddajo preizkuse v pregled in ocenitev.

2.4.2 POPRAVLJANJE,
REZULTATOV

TOČKOVANJE

IN

ANALIZA

Ko učitelj od učencev prejme rešene pisne preizkuse znanja, je njegova naloga, da jih v čim
krajšem času vrednoti in učencem sporoči rezultate. Po Pravilniku o preverjanju in
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013) ima za to na voljo 7
delovnih dni. Že med sestavljanjem nalog mora učitelj določiti kriterije, po katerih bo
vrednotil odgovore in k vsaki posamezni nalogi obvezno zapisati število možnih točk, saj
morajo učenci vedeti, koliko točk je vreden posamezen odgovor oz. naloga. To sicer podaljša
čas priprave na pisno ocenjevanje znanja, vendar pa zelo pripomore k objektivnosti
točkovanja ter nenazadnje ocenjevanja učenčevega znanja (Marentič Požarnik, 2000).
Kriteriji za ocenjevanje odgovorov pri objektivnih nalogah so relativno preprosti. Marentič
Požarnik in Peklaj (2002, str. 75) pravita, da pri nalogah izbirnega tipa »pravilni odgovor
točkujemo z 1 točko, nepravilnega pa z 0 točkami«. Menimo, da enako velja tudi za naloge
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alternativnega tipa, saj pri takih nalogah vedno obstaja samo ena pravilna rešitev. Pri drugih
tipih nalog objektivnega tipa načeloma velja, da »vsak pravilen odgovor na ožja vprašanja
običajno šteje točko« (Marentič Požarnik, 2000, str. 273) oz. »naloge, ki ne zahtevajo širših
odgovorov, naj se točkujejo z eno točko« (Napotki za pripravo …, b. l., str. 5). Če bi se tega
striktno držali, bi bil vsak odgovor ne glede na to, ali je neko vprašanje bolj ali manj
pomembno in zahtevno, vreden eno točko (Marentič Požarnik, 2000). To se na prvi pogled zdi
smiselno, vendar pa v praksi ni tako enostavno. Nekatera znanja so pomembnejša in
zahtevnejša od drugih, od učitelja pa se pričakuje, da jih prepozna in smiselno vrednoti z več
točkami.
Pri nalogah esejskega tipa je oblikovanje kriterijev za ocenjevanje odgovorov bolj
kompleksno. Učitelj se lahko odloči za enega izmed dveh načinov ocenjevanja – analitičnega
ali celostnega. Pri analitičnem izdela »kriterije ocenjevanja oz. točkovnik, v katerem predvidi,
kaj mora vsebovati odgovor in koliko točk je vreden posamezni odgovor« (Marentič Požarnik,
Peklaj, 2002, str. 88). Učitelj torej oblikuje opisne kriterije, odgovore na esejska vprašanja
ustrezno razčleni in jih po kriterijih točkuje, seštevek točk pa da končno oceno. Pri celostnem
ocenjevanju učitelj na odgovore gleda kot na zaokroženo celoto, jih med sabo primerja in
glede na vse odgovore določi, kateri bodo ocenjeni najbolje in kateri najslabše (prav tam).

2.4.3 SPREMINJANJE TOČK V OCENE
Število točk, ki jih posamezen učenec zbere na pisnem preizkusu znanja, samo po sebi še nič
ne pomeni. Točke je po nekem ključu potrebno pretvoriti v oceno, saj nam le-ta lahko da bolj
zanesljivo informacijo o znanju učenca. Točke v ocene lahko spremenimo po relativnem oz.
spremenljivem ali absolutnem oz. stalnem kriteriju (Blažič in sod., 2003; Marentič Požarnik,
2000; Marentič Požarnik, Peklaj, 2002; Žagar, 2009), v določenih primerih pa lahko naredimo
kombinacijo med njima. Vsi trije načini so opisani v nadaljevanju.
 RELATIVNI KRITERIJ
Relativni ali spremenljivi kriterij ocenjevanja pomeni, da je kriterij določen glede na
normalno porazdelitev rezultatov. To pomeni, da učitelj že predčasno določi, kolikšen delež
ocen bo odličnih, koliko prav dobrih, dobrih, zadostnih in koliko nezadostnih, ne določi pa,
koliko točk mora učenec zbrati, da dobi določeno oceno. To se pokaže šele kasneje, ko učitelj
že dobi končno število točk posameznega učenca in jih razporedi od najnižjega do najvišjega
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
Graf 1: Normalna porazdelitev šolskih ocen.

Vir: Blažič in sod., 2003, str. 153.
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Graf 1 kaže, da bi v primeru, da bi se učitelji striktno držali normalne porazdelitve, po
ocenjevanju pisnih preizkusov znanja v določenem razredu vedno imeli po 7 % nezadostnih in
odličnih ocen, po 24 % zadostnih in prav dobrih ocen in 38 % dobrih ocen. Število
posameznih ocen je torej odvisno od števila učencev v razredu, hkrati pa je to tudi ena
pomembnejših prednosti opisanega kriterija. Končne ocene učencev niso odvisne od
težavnosti pisnega preizkusa znanja, saj v vsakem primeru dobimo vse ocene (Žagar, 2009).
Tako se izognemo učiteljevi osebni enačbi, ki se kaže v zahtevnosti njegovih kriterijev. Tudi
če učitelj teži k temu, da so njegove naloge zahtevne, se bo pojavilo nekaj zelo dobro, nekaj
povprečno in nekaj slabo ocenjenih učencev.
Kljub temu pa ima relativni kriterij kar nekaj pomanjkljivosti. Prva je ta, da je v posameznem
razredu premalo učencev, kar pomeni, da skupina ni reprezentativna in zato normalne
porazdelitve rezultatov na 5-stopenjski lestvici realno sploh ne moremo pričakovali. Skupina
naj bi namreč štela več 100 članov (Marentič Požarnik, 2000). Težava relativnega kriterija je,
da so ocene posameznikov odvisne od kakovosti skupine – npr. če bi učenec dosegel 70 točk
od 100 možnih točk, bi »v slabi skupini lahko za ta rezultat dobil prav dobro ali odlično
oceno, v dobri skupini pa komaj zadostno« (Žagar, 2009, str. 170). Tudi meje med ocenami so
arbitrarno določene, zato tako pridobljene ocene niso realna slika znanja posameznih učencev
(prav tam). Verjetno se je prav zato ta kriterij iz šolskega prostora že skoraj povsem umaknil,
če pa se že pojavi, je njegova funkcija bolj orientacijske narave (Blažič in sod., 2003, str.
153).
 ABSOLUTNI KRITERIJ
Namesto relativnega kriterija se je na področju pisnega ocenjevanja znanja v šoli bolj
uveljavil absolutni ali stalni kriterij. Bolj kot na primerjanje učencev med seboj se pri tem
kriteriju osredotočimo na učenca kot posameznika, saj nas zanima, v kolikšni meri je učenec
dosegel vnaprej določene učne cilje. Znanja učenca torej ne primerjamo z znanjem njegovih
sošolcev, ampak z učnimi cilji (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Na osnovi tega učitelj že
vnaprej določi število možnih točk in točke preračuna v odstotke. Tako določi meje med
posameznimi ocenami, o katerih učence vnaprej tudi obvesti (Žagar, 2009). Meje med
ocenami niso vedno enake – odvisne so od zahtevnosti znanja, ki ga preverjamo – je pa v
šolah zelo pogosto vnaprej sprejet stalni kriterij, katerega se držijo vsi učitelji (Marentič
Požarnik, 2002).
Preglednica 5: Primer stalnega kriterija pri pisnem ocenjevanju znanja.
nezadostno (1)
zadostno (2)
dobro (3)
prav dobro (4)
odlično (5)

0 %–44 %
45 %–59 %
60 %–74 %
75 %–89 %
90 %–100 %

0–28 točk
29–37 točk
38–46 točk
47–56 točk
57–63 točk

Vir: Pisni preizkus znanja D.
Prednost tega kriterija je, da učenčevo znanje neposredno primerjamo s cilji, ki jih je dosegel.
Ker vnaprej ne določimo deleža učencev za posamezno oceno, ima vsak učenec enako
možnost, da doseže dobro oceno, če le pravilno reši dovolj nalog (Žagar, 2009). Prav zato ima
tak kriterij veliko motivacijsko funkcijo, ker učenci vedo, da je zgolj od njihovega dela
odvisno, kakšno oceno bodo dosegli (Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Težava absolutnega
kriterija so meje med ocenami, saj so arbitrarne, kar pomeni, da je od učiteljeve presoje
odvisno, kako strog bo kriterij (Žagar, 2009). Če učitelj ocenjuje enostavnejše znanje, bi
moral kriterij biti strožji, kot če od učencev zahteva znanje na višjih taksonomskih ravneh
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(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002). Meje med ocenami so zelo majhne (0,5 ali 1 točka), kar pa,
čeprav je zaradi te točke razlika v znanju zelo majhna, pri končni oceni lahko zelo veliko
spremeni (Žagar, 2009).
 KOMBINACIJA RELATIVNEGA IN ABSOLUTNEGA KRITERIJA
Ker imata tako relativni kot tudi absolutni kriterij svoje prednosti in pomanjkljivosti, je v
določenih situacijah pri določevanju ocen smiselno uporabiti kombinacijo obeh. Tega se
poslužujemo v primerih, ko težavnost nalog ni predhodno empirično preverjena. V tem
primeru namreč lahko učitelj nehote meje postavi previsoko ali prenizko in so rezultati samo
dobri ali pa samo slabi. Kombiniramo ju tako, da rezultatom ocene najprej dodelimo na
podlagi vnaprej določenega absolutnega kriterija. Nato se posvetimo analizi rezultatov in
ugotovimo, kakšna je njihova distribucija. Če močno odstopa od normalne, lahko dodatno
korigiramo absolutni kriterij in na novo določimo ocene, ki so jih dosegli učenci (Žagar,
2009).

2.4.4 SPOROČANJE REZULTATOV
Kot smo že zapisali, je učitelj v roku 7 delovnih dni od opravljanja pisnega ocenjevanja
dolžan učencem vrniti pisne preizkuse znanja in jim sporočiti rezultate (Pravilnik o
preverjanju …, 2013). Učence sicer po navadi bolj zanima, koliko točk so zbrali in kakšno
oceno so dobili, vendar za kakovostno povratno informacijo samo številke niso dovolj. Učitelj
naj bi vsakemu učencu posebej podal tudi kvalitativno informacijo o njegovem znanju – kaj je
na preizkusu dobro opravil, kje so njegove šibke točke in na kaj naj da poudarek v prihodnje,
da bo rezultat lahko izboljšal (Marentič Požarnik, 2000). Povratna informacija mora doseči
tudi starše (Pravilnik o preverjanju …, 2013).
Rezultati so seveda lahko kakovostna povratna informacija tudi za učitelja. Tako naj bi
spoznaval svoje slabe točke in slabe točke učencev, rezultati pa so lahko dobra podlaga za
usmerjanje njegovega nadaljnjega dela in organizacijo pouka (Marentič Požarnik, 2000).
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2.5 PRIPOROČILA ZA KAKOVOSTNO PISNO OCENJEVANJE
ZNANJA
V literaturi smo zasledili kar nekaj navodil oz. priporočil učiteljem, kako oblikovati pisne
preizkuse znanja, da zagotovimo kar se da objektivno, veljavno, zanesljivo, občutljivo in
ekonomično pisno ocenjevanje znanja. Ob branju smo se odločili, da napotke povzamemo, saj
so nam, poleg drugih teoretičnih izhodišč, služili pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj in pri
analizi avtentičnih pisnih preizkusov znanja, ki sledi v empiričnem delu magistrskega dela.
Poleg različnih avtorjev (Marentič Požarnik, 2000; Rutar Ilc, 2003; Woolfolk, 2002; Zorman,
1974; Žagar, 2009), ki so se ukvarjali s pripravo pisnih preizkusov znanja, smo si pri
navajanju napotkov pomagali tudi s Strukturo in opisom preizkusa znanja za leto 2019 (2018),
ki je sicer namenjena oblikovanju nacionalnih preizkusov znanja. Omenjeni vir smo uporabili,
ker menimo, da so nacionalni preizkusi znanja lahko dober zgled učiteljem pri pripravi lastnih
pisnih preizkusov znanja.
Na začetku pisnega preizkusa znanja učitelji zapišejo splošne smernice za reševanje v obliki
uvodnega navodila. Učence spodbudijo, da najprej rešijo tiste naloge, ki jih znajo, saj tako po
nepotrebnem ne izgubljajo časa pri nalogah, ki jim povzročajo težave. Šele ko rešijo zanje
enostavnejše naloge, naj se vračajo nazaj in poskušajo rešiti tudi težje (Napotki za pripravo
…, b. l.).Priporočljivo je, da se učenci s podobnimi navodili in nalogami srečajo že pred
ocenjevanjem znanja. Učitelj mora še enkrat opozoriti na zelo natančno branje navodil
(Woolfolk, 2002).
Zorman (1974) priporoča, da učitelji naloge, s katerimi preverjajo znanje učencev, sestavljajo
sproti oz. med usvajanjem novih učnih vsebin. Učitelji tako poskrbijo, da v pisni preizkus
znanja zajamejo vsa pomembna vprašanja. Tekom usvajanja učne snovi lahko nastane veliko
število vprašanj, učitelj pa na koncu izbere in v pisni preizkus vključi tiste, s katerimi bo
doseganje učnih ciljev pri učencih najlažje in najbolj objektivno preveril. Struktura in opis
preizkusa znanja za leto 2019 (2018) predvideva, da je v pisni preizkus znanja vključenih
največ 30 nalog, za reševanje katerih imajo učenci 60 minut časa. Čas, ki ga imajo učitelji po
navadi na voljo za pisno ocenjevanje znanja, je ena šolska ura, ki traja 45 minut. To pomeni,
da mora biti na pisnih preizkusih znanja pri pouku manj nalog (približno 22). Menimo, da
število nalog samo po sebi niti ni tako bistveno, kot je bistveno to, da učitelj pripravi tako
dolg pisni preizkus znanja, da z vključenimi nalogami pridobi pregled nad vsemi
pomembnimi učnimi cilji, katerih doseganje ocenjuje (Woolfolk, 2002).
Vsem učencem moramo zagotoviti, da imajo na razpolago dovolj časa za razmislek in zapis
pravilnih odgovorov (Napotki za pripravo …, b. l.; Žagar 2002). Koliko časa bodo učenci
potrebovali za reševanje pisnega preizkusa znanja ni odvisno le od števila nalog, ampak tudi
od tipa in težavnosti. Težje kot so naloge in več odgovorov, kot morajo učenci samostojno
zapisati, več časa potrebujejo. Zelo koristno je, če so učitelji »radodarni s časom, ne
postavljajo pretiranih časovnih mej in omogočijo podaljške« (Marentič Požarnik, Peklaj,
2002, str. 72). Poleg zadostne količine časa morajo učitelji na pisnih preizkusih znanja
zagotoviti tudi dovolj prostora za zapis odgovorov. Jasno mora biti določeno mesto, kjer se
pričakuje odgovor (Napotki za pripravo…, b. l.).
Navodila so tisti del pisnih preizkusov znanja, ki učence vodijo skozi proces reševanja nalog
in ocenjevanja njihovega znanja, zato ni vseeno, kako so zapisana. Iz navodil mora učenec
razbrati, »za kakšen tip naloge gre, koliko pravilnih odgovorov naloga vsebuje (npr. pri
izbirnem tipu nalog) in kako se rešuje« (prav tam, str. 4). Pri nalogah s krajšimi odgovori
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mora učitelj jasno zapisati, če pričakuje več odgovorov in dodati število le-teh. Pri nalogah
povezovanja moa biti zapisano, ali morajo učenci povezati vse pojme, ali morebiti kateri
ostane nepovezan. Opisati mora tudi način povezovanja (s črtami, ali pa prepis črk ali številk
iz enega stolpca v drugega). Zelo pomembno je, da so navodila slovnično pravilno zapisana
(Žagar, 2009), za kar obstaja več razlogov. Pisni preizkusi znanja so uradni dokumenti,
učitelji pa izobraženi strokovnjaki, od katerih se pričakuje dobro znanje slovenskega jezika in
pravopisa. Ker se poznavanje slovnice in pravopisa v šoli pričakuje tudi od učencev, menimo,
da so jim pravilno zapisana navodila lahko dober zgled. Vsa navodila in tudi vprašanja morajo
biti »prilagojena bralnim spretnostim učencev«, saj le-te ne smejo pomembno vplivati na
rezultat ocenjevanja znanja (Zorman, 1974, str. 30).
Tudi pri zastavljanju vprašanj morajo biti učitelji pozorni na več stvari. Vprašanja na pisnem
preizkusu znanja morajo biti »enopomensko formulirana« (prav tam, str. 31), hkrati pa dovolj
»specifična, jasna in kratka« (prav tam, str. 39). Učitelji morajo poskrbeti, da vprašanja niso
sugestivna (učencev ne smejo zavajati ali jih usmerjati k pravilnemu odgovoru) in da ne
posegajo v intimnost učencev. Vprašanja ne smejo vsebovati enakih formulacij, kot so
zapisana v zvezkih ali učbenikih, saj sicer preverjamo le spominsko znanje, ne pa tudi
razumevanja in drugih višjih ravni znanja (Napotki za pripravo…, b. l.; Žagar, 2009). Bolje je
uporabiti trdilno kot nikalno obliko vprašanja, saj nikalnico učenci prej spregledajo in jo tudi
težje razumejo. Naloge je bolje zapisati v obliki vprašanj kot pa nedokončanih stavkov (prav
tam).
Pri oblikovanju nalog je potrebno »izhajati iz učnega načrta, učbenika in drugih podobnih
virov« (prav tam, str. 30). Izmed vseh omenjenih virov je najpomembnejši učni načrt, saj je
glavni namen ocenjevanja znanja oceniti, kako so se učenci približali zastavljenim učnim
ciljem in standardom znanja. »S tem zagotovimo vsebinsko veljavnost preizkusa znanja in
upoštevamo načelo, da smemo od učencev zahtevati le tisto znanje, ki so si ga lahko pridobili
pri pouku« (Napotki za pripravo …, b. l., str. 3). O tem smo natančneje pisali v poglavju
2.3.2. Bloomova taksonomija učnih ciljev, kjer smo ugotovili, da je učne cilje iz učnega
načrta pri učnem procesu potrebno uskladiti z učno vsebino in da jih lahko razvrstimo na šest
stopenj – znanje oz. poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in vrednotenje. »Tudi
celotne preizkuse zasnujemo v skladu s taksonomsko strukturo, ki nam jo narekujejo cilji in
standardi« (Rutar Ilc, 2003, str. 110).
Za nacionalni preizkus znanja (tudi iz geografije) je določeno, da mora vsebovati približno 30
% nalog na ravni znanja oz. poznavanja, 35 % na ravni razumevanja in uporabe in 35 % na
ravni analize, sinteze in vrednotenja (Izhodišča nacionalnega …, 2005; Struktura in opis …,
2018). V praksi je zapisano razmerje v nacionalnih preizkusih znanja povsem ustrezno, saj ti
preizkusi preverjajo učne cilje iz celotnega učnega načrta, torej cilje na vseh taksonomskih
ravneh. Drugače je pri pisnih preizkusi znanja, ki jih učitelji oblikujejo, da ocenijo znanje
svojih učencev, saj ne zajemajo vseh učnih ciljev naenkrat. Učiteljem in učencem je najlažje,
če se doseganje učnih ciljev ocenjuje po sklopih – npr. v enem pisnem preizkusu znanja
Afrika, v drugem Avstralija in Oceanija, v tretjem Severna Amerika itd. Ob pogledu v Učni
načrt za geografijo (2011) ugotovimo, da v vsakem posameznem sklopu niso zastopani cilji
na vseh taksonomskih ravneh. Prav zato je nesmiselno pričakovati, da bodo učitelji z
nalogami dosegli razmerje, kot se zahteva pri nacionalnih preizkusih znanja. Menimo, da je
od učiteljev bolj smiselno pričakovati, da v Učnem načrtu za geografijo (2011) analizirajo
učne cilje za sklop, ki ga nameravajo ocenjevati. Ugotovijo naj, v kakšnem razmerju so učni
cilji glede na taksonomsko raven. Podobno razmerje naj nato uporabijo tudi pri snovanju
nalog, ki preverjajo cilje na določenih taksonomskih ravneh.
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Pisni preizkus znanja mora vsebovati več različnih tipov nalog. S tem se poskušamo čim bolj
približati vsem učencem, hkrati pa je nemogoče, da bi z enim samim tipom nalog lahko
preverili katerikoli učni cilj ali učno vsebino. Odsvetuje se preveč različnih tipov nalog, saj s
tem razmišljanje učenca iz vsebine vprašanj preusmerimo v razmišljanje o tehniki reševanja.
Posledično so učenci preobremenjeni z navodili. Različni avtorji priporočajo različno število
tipov nalog znotraj enega pisnega preizkusa znanja. Zorman (1974) pravi, da sta lahko
vključena dva ali več tipov nalog, v Napotkih za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli (b.
l.) pa priporočajo tri ali največ štiri različne tipe – enako trdi tudi Žagar (2009). »Kateri tip
testnih nalog bomo uporabili, pa je odvisno največ od vsebine ali vrste učne snovi in ciljev, ki
jih pri pouku zasledujemo« (Zorman, 1974, str. 30). Napotke, kako pripraviti kakovostne
naloge posameznih tipov, smo navajali že v poglavju 2.3.3. Sestavljanje nalog za pisni
preizkus znanja.
Zelo pomembno je, kako so naloge v preizkusu znanja razvrščene. V literaturi smo zasledili
dve različni razporeditvi – po tipih in po težavnosti nalog (Napotki za pripravo …, b. l.;
Zorman, 1974). Na začetku pisnega preizkusa znanja naj bodo enostavnejše naloge in šele
proti koncu tiste najtežje. S tem preprečimo, da bi učenci izgubljali čas pri težjih nalogah in
hkrati tudi vplivamo na njihovo motivacijo za reševanje. Razvrstitev nalog po tipih in načinu
reševanja skrajša čas reševanja in olajša točkovanje odgovorov. Učencem olajša delo tako, da
jim ni potrebo preskakovati z enega na drug način reševanja nalog in se lažje osredotočijo na
vsebino, ki je bistvena (prav tam).
V nacionalnem preizkusu znanja je predvideno skupno število točk na preizkusu znanja 50
(Struktura in opis …, 2018), Žagar (2002) pa priporoča, da skupno število ne presega 60 točk.
Za to število se je odločil zato, ker naj bi bili tako preizkusi ustrezno občutljivi (prav tam).
Osnovno pravilo točkovanja je, da mora biti čim bolj preprosto in enoznačno. Marentič
Požarnik (2000) priporoča, da vsak pravilen odgovor na ožje vprašanje ovrednotimo z 1
točko. Če se učitelj odloči, da odgovor zaradi »kompleksnosti točkuje z več kot eno točko,
morajo biti točkovani tudi delno pravilni odgovori« (Napotki za pripravo …, b. l.). Striktno se
odsvetuje točkovanje z decimalkami (npr. 0,5 točke ali manj), saj naj bi s tem v sistem
točkovanja vnesli več zmede kot koristi (prav tam). Za pretvorbo skupnega števila točk v
končno oceno se priporoča uporaba absolutnega kriterija, ki je v šolah tudi bolj uveljavljen
(Marentič Požarnik, Peklaj, 2002).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
V teoretičnem delu smo dokazali, da je ocenjevanje znanja v šoli zelo pomemben del učnega
procesa, saj mora v zaključni fazi učnega procesa učitelj ugotoviti, ali in v kolikšni meri so
bili učenci pri usvajanju učne snovi uspešni. Opisali smo, da je znanje mogoče ocenjevati na
različne načine, ki imajo svoje prednosti in pomanjkljivosti, vendar smo se v večini
osredotočili na pisno ocenjevanje znanja s pisnimi preizkusi znanja. Osvetlili smo različne
vidike (šolska zakonodaja, Bloomova taksonomija, tipi nalog, kriteriji ocenjevanja,
spreminjanje točk v ocene …), na katere morajo biti učitelji pozorni pri pripravi pisnih
preizkusov znanja za svoje učence.
Sestaviti kakovosten in strokovno korekten pisni preizkus znanja še zdaleč ni tako enostavno
in od učiteljev zahteva veliko strokovnega znanja. Ko smo se pogovarjali z učitelji o tej
tematiki smo ugotovili, da v pisnih preizkusih znanja največkrat postavljajo vprašanja, ki
preverjajo znanje na nižjih taksonomskih ravneh, saj je to po njihovem mnenju najlažje in
najhitreje. Sestavljanje pisnih preizkusov znanja kljub letom izkušenj večini učiteljev še
vedno predstavlja izziv in težavo, zato smo se odločili to področje bolj natančno raziskati. Naš
glavni raziskovalni problem temelji na vprašanju, v kolikšni meri učitelji upoštevajo pravila
za pripravo pisnih preizkusov znanja in v kolikšni meri so njihovi končni produkti objektivni,
kakovostni in strokovno korektni.
Pri razreševanju raziskovalnega problema si bomo pomagali s konkretnimi avtentičnimi
pisnimi preizkusi znanja različnih učiteljev iz vsakodnevne šolske prakse. Analizirali jih
bomo s pomočjo različnih kriterijev in na koncu opravili sintezo ugotovitev.

3.1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Ker v raziskavo ni vključeno zadostno število pisnih preizkusov znanja, da bi lahko
ugotovitve posplošili na širšo skupino učiteljev geografije, pred samo izvedbo raziskave
nismo oblikovali hipotez. To namreč ne bi bilo smiselno, saj naš namen ni posploševanje.
Namesto hipotez smo si zastavili zgolj raziskovalna vprašanja, na katera bomo po posameznih
sklopih odgovorili tekom raziskave analize.










Katere podatke učitelji zapišejo v glavi pisnega preizkusa znanja?
Ali preizkus znanja vsebuje uvodno navodilo ali motivacijski stavek?
Koliko nalog je v posameznem pisnem preizkusu znanja?
Ali je jasno, kam morajo učenci zapisati odgovor in ali je za to dovolj prostora?
Ali so vsa navodila za reševanje nalog pravopisno ustrezno zapisana in ne
vsebujejo očitnih napak?
Ali so navodila dovolj nedvoumna in razumljiva?
V kolikšni meri učitelji upoštevajo v teoretičnem delu predstavljene strokovne
smernice za tvorjenje vprašanj pri posameznih tipih nalog?
Na katerih stopnjah Bloomove taksonomije so učni cilji, ki jih učitelji preverjajo s
posameznimi nalogami?
Kakšno je razmerje med nalogami, ki preverjajo doseganje učnih ciljev na
posameznih stopnjah taksonomije?
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Ali je vsebina nalog iz preizkusa znanja usklajena s cilji iz učnega načrta?
Koliko različnih tipov nalog in katere vsebuje posamezen preizkus znanja?
Na kakšen način so razporejene naloge v pisnem preizkusu znanja?
Ali je pri vsaki nalogi razvidno, koliko točk učenec lahko doseže?
Kakšen je kriterij za spreminjanje točk v ocene?
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3.2 METODOLOGIJA
3.2.1 RAZISKOVALNA METODA
Raziskava je bila zaradi narave raziskovalnega problema opisna ali deskriptivna. Opravili smo
kvalitativno analizo dokumentov (pisnih preizkusov znanja iz geografije) po posameznih
kriterijih, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Analizirani pisni preizkusi znanja so avtentični,
kar pomeni, da niso bili posebej pripravljeni za namene raziskave. Menimo namreč, da je tak
način analize najbolj objektiven in daje najbolj realne podatke, saj gre za že prej obstoječe
gradivo. Učitelji pri oblikovanju pisnih preizkusov znanja niso bili obremenjeni s tem, da bo
njihovo delo raziskano, zato niso imeli možnosti vplivati na rezultate.

3.2.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Pisne preizkuse znanja smo zbirali od maja do julija 2018. Na spletu smo poiskali e-naslove
učiteljev geografije iz različnih šol po Sloveniji in jim poslali pisno prošnjo za sodelovanje v
raziskavi. Če so bili pripravljeni na sodelovanje, so nam v odgovoru poslali svoj lasten pisni
preizkus znanja iz geografije. Glede na odziv in informacije učiteljev, ki smo jih prejeli ob
pisnem preizkusu znanja, sklepamo, da so preizkusi avtentični in da jih učitelji za namen
raziskave niso dodatno dopolnjevali. Gre za sklepanje, zato ne moremo popolnoma izključiti
možnosti popravkov pisnega preizkusa znanja pred posredovanjem za namene raziskave.

3.2.3 OPIS PRIDOBLJENEGA GRADIVA
Pridobiti nam je uspelo 9 pisnih preizkusov znanja devetih učiteljev iz različnih slovenskih
osnovnih šol, čeprav smo prošnje poslali preko 30 učiteljem. Naš prvotni cilj je bil od
učiteljev pridobiti pisne preizkuse znanja, ki ocenjujejo isto znanje učencev oz. pokrivajo isto
učno temo. Ker smo po premisleku predvidevali, da bodo učitelji v tem primeru verjetno še
bolj neodzivni, smo se odločili drugače. Sprejeli smo preizkuse znanja iz kateregakoli razreda,
ki preverjajo katerokoli znanje. S tem smo sicer onemogočili večjo homogenost preizkusov
znanja, vendar pa to niti ni bila velika težava, saj je naš osrednji raziskovalni problem širše
narave in se ne omejuje zgolj na določeno tematiko znotraj šolske geografije.
Pridobljeno gradivo je precej heterogeno. Po en preizkus je namenjen učencem 6. in 7.
razreda, po trije preizkusi pa učencem 8. in 9. razreda. Znanje učencev, ki so jih učitelji
ocenjevali znotraj istih razredov, sega na različna področja geografije in obravnavana
območja, kar je prikazano v Preglednici 6. Iz preglednice je razvidno, da vsak pisni preizkus
znanja zajema le določen izsek učne snovi, ki je predvidena za določen razred. Izstopa pisni
preizkus znanja H, saj učni cilji, katerih doseganje so ocenjevale naloge, segajo na skoraj vse
tematske sklope, ki so v Učnem načrtu za geografijo (2011) predvideni za 9. razred.
Sklepamo, da gre za celoletni pisni preizkus znanja, zato v analizi zahteva nekoliko drugačno
obravnavo – še posebej na področju učnih ciljev. Te vrste pisni preizkusi znanja namreč
nikakor ne morejo ocenjevati doseganje vseh učnih ciljev, predvidenih za določen razred, saj
jih je za eno šolsko uro preveč. Učitelj v tem primeru izbere le tiste, ki se mu zdijo
najpomembnejši.
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Preglednica 6: Teme analiziranih pisnih preizkusov znanja.
PISNI PREIZKUS
TEMA
ZNANJA
A
Avstralija in Oceanija
B
Družbenogeografske značilnosti Slovenije
C
Splošne značilnosti Slovenije
D
Južna in Srednja Amerika
E
Afrika in Severna Amerika
F
Splošne značilnosti Azije in Vzhodna Azija
G
Geografska lega in prikazovanje Zemljinega površja
H
Slovenija
I
Naravnogeografske in demografske značilnosti Slovenije

RAZRED
8.
9.
9.
8.
8.
7.
6.
9.
9.

Pogoj za uporabo gradiva, ki je sicer last učiteljev, je bila zagotovitev popolne anonimnosti
podatkov. Ko smo prejeli posamezne preizkuse znanja, smo jih najprej preleteli in odstranili
vse podatke o šoli, učitelju in učencu. Nekateri učitelji so to storili že sami. Da smo lažje
ločili posamezne preizkuse znanja in da je tekom raziskave ostalo jasno, kaj se navezuje na
katerega od njih, smo jih povsem naključno označili s črkami od A do I. Učitelji, ki so nam
posredovali svoje pisne preizkuse, so bili različnih starosti in obeh spolov, zato z namenom
anonimnosti povsod zapisujemo moško obliko – torej učitelj.

3.2.4 OPIS OBDELAVE PODATKOV
Ko smo pridobili gradivo, smo najprej analizirali vsak preizkus znanja posebej. Po končani
analizi smo ugotovitve strnili po posameznih kriterijih. Analiza je potekala opisno, le pri
določenih kriterijih, kjer je bilo smiselno, smo uporabili računanje odstotkov.
Za to, da je analiza gradiva potekala čim bolj sistematično, smo kriterije razdelili v več
skupin, po katerih smo oblikovali tudi posamezna podpoglavja analize:
 zunanja struktura pisnih preizkusov znanja;
 navodila za reševanje nalog;
 oblikovanje posameznih tipov nalog;
 usklajenost nalog z učnimi cilji iz učnega načrta in upoštevanje Bloomove
taksonomije;
 usklajenost z učnimi cilji;
 tipi in razporeditev nalog v pisnih preizkusih znanja;
 spreminjanje točk v ocene.
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3.3 ANALIZA PISNIH PREIZKUSOV ZNANJA
V tem poglavju smo analizirali vseh 9 avtentičnih pisnih preizkusov znanja s področja
geografije. Analiza je bila sistematično opravljena po posameznih smiselnih sklopih oz.
kriterijih, znotraj katerih smo odgovorili na vsa vnaprej zastavljena raziskovalna vprašanja.
Ugotovili smo, katerih pravil oz. napotkov se učitelji pri snovanju držijo in od katerih se v
praksi oddaljujejo. Poskušali bomo ugotoviti, zakaj do tega prihaja in podati predloge, kako bi
lahko določene pomanjkljivosti učitelji izboljšali.

3.3.1 ZUNANJA STRUKTURA PISNIH PREIZKUSOV ZNANJA
V prvem podpoglavju je opravljena analiza zunanjega izgleda pisnih preizkusov znanja.
Zanimalo nas je, katere podatke učitelji zapišejo v glavi pisnega preizkusa znanja in če ta
vsebuje uvodno navodilo ali motivacijski stavek. Prešteli smo število nalog v posameznem
preizkusu in ugotavljali, ali je prostor za zapisovanje odgovorov jasno nakazan in ga je
dovolj.
Pri pisnem preizkusu znanja A smo ugotovili, da je učitelj podatke v glavi preizkusa zapisal
v obliki preglednice s tremi stolpci. Vključil je 12 podatkov, bistveno pa je, da je zajel vse
najpomembnejše. Pisni preizkus znanja ima na začetku zapisan tudi motivacijski stavek, ki se
glasi: »Želim ti uspešno reševanje!« Učitelj je torej učencem zaželel uspešno reševanje
preizkusa, ni pa podal generalnih navodil za reševanje. V preizkus A je zajetih 14 vprašanj,
pri čemer je potrebno opozoriti, da je pri številčenju nalog na preizkusu nastala napaka.
Učitelj je namreč izpustil 10. nalogo. Naloge so zapisane na 6 straneh, kar pomeni, da
preizkus na prvi pogled ni videti preveč natrpan. Naloge so ustrezno razporejene, da imajo
učenci pri vseh vprašanjih dovolj prostora, da zapišejo svoje odgovore. Razen pri dveh
nalogah, so povsod dodane črte, kamor učenec zapiše svoj odgovor.
Pisni preizkus znanja B se začne s podatki o preizkusu, pod njimi pa je zapisana skupina
preizkusa (A), kar pomeni, da je učitelj za isto učno snov sestavil vsaj dva različna preizkusa
in jih naključno razdelil med učence. Sledijo podatki o učencu ter o številu zbranih točk in
oceni, ki jo učitelj določi po kriteriju. Učitelj med zgoraj naštete podatke in naloge ni zapisal
motivacijskega stavka ali uvodnih navodil za reševanje nalog. Vključil je 15 nalog, ki so
nekoliko specifično označene. Na prvi pogled se zdi, da je učitelj pisni preizkus znanja B
razdelil na dva dela. Začne se s točko 1, kjer je zapisano navodilo za reševanje naloge, ki
vsebuje 7 stavkov, v katere morajo učenci vnesti izpuščene besede. Vsak stavek je označen s
številko od 1 do 7. V nadaljevanju sledi 2. točka, ki daje navodilo za reševanje nadaljnjih 14
nalog, ki so spet označene s številkami od 1 do 14. Taka delitev preizkusa se nam ne zdi
smiselna in menimo, da lahko katerega od učencev tudi zmede. Bolj smiselno bi bilo
navodilo, podano pri drugi točki, zapisati na začetku preizkusa – torej v obliki motivacijskega
stavka ali uvodnega navodila, v nadaljevanju pa naloge zaporedno oštevilčiti od 1 do 15 in
dopisati morebitna posebna navodila. Pisni preizkus znanja B je zapisan na 3 straneh. Učenci
imajo za zapis odgovora povsod dovolj prostora.
V uvodnem delu pisnega preizkusa znanja C je učitelj zapisal vse pomembne podatke, iz
katerih je razvidno, kdo je pisni preizkus znanja reševal in kako uspešen je bil pri tem. V
začetku ni zapisanih generalnih navodil ali motivacijskega stavka, je pa učitelj zgoraj
navedene podatke od nalog ločil z odebeljeno črto. Na 4 straneh je zapisanih 14 nalog. Tudi
pri tem preizkusu je prišlo do napake oštevilčenja nalog. Za 11. nalogo sledi 26. in za njo še
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13. in 14. naloga. Sklepamo na dve možnosti – učitelj se je pri številki 26 zatipkal, bolj
verjetno pa se nam zdi, da je učitelj kopiral iz nekega drugega dokumenta in pri tem pozabil
spremeniti zaporedno številko. Preizkus na pogled ni preveč natrpan, tak vtis daje le zadnja
stran, kjer je nekoliko več besedila. Sicer pa imajo učenci pri vseh nalogah dovolj prostora za
zapis odgovora in narisane črte, kjer učitelj pričakuje odgovor.
Podatki so tudi v začetku pisnega preizkusa znanja D zapisani v preglednici. Prva vrstica je
razdeljena na 3 dele, kot je prikazano v Preglednici 7. Poleg vseh podatkov, ki so zapisani v
njej, je učitelj vključil tudi logotip šole, ki pa smo ga zaradi anonimnosti odstranili. Pod
preglednico je zapisano uvodno navodilo in motivacija za reševanje nalog, ki se glasi:
»Pozorno preberi navodila. Piši čitljivo, s pisanimi črkami. Zaupaj vase. Srečno!« Učiteljica
je vzpodbuden stavek dodala tudi na konec preizkusa: »Čestitke, prišel si na KONEC 😊«.
Učenec mora na pisnem preizkusu znanja D rešiti 21 nalog, ki so pravilno oštevilčene. Učenci
imajo zelo nazorno označen prostor za odgovore, saj so povsod dodatne črte. Med nalogami je
precej praznega prostora, zato je preizkus dolg kar 6 strani. Strani so tudi oštevilčene.
Preglednica 7: Primer glave pisnega preizkusa znanja z največ podatki.
Pisno ocenjevanje znanja
Število točk:
Učna tema: JUŽNA IN SREDNJA
AMERIKA
Procenti:
Predmet:
GEOGRAFIJA
Ime in priimek:
Ocena :

/70

Razred: 8. A
Datum: Učitelj:
Vir: Pisni preizkus znanja D.
V skrajnem zgornjem robu posamezne strani pisnega preizkusa znanje E je zapisno, da gre
za pisno ocenjevanje, določena je tema preizkusa in datum izvajanja. Zraven so tudi
oštevilčene strani (npr. stran 3 od 6). Pod temi podatki je zapisana velika črka A, kar nakazuje
na skupino, pod njo pa podatki, ki jih izpolnita učenec in učitelj. Tik za podatki sledijo
naloge, saj učitelj motivacijskega stavka ali navodil ni vključil. Pisni preizkus znanja E
vsebuje 20 različnih nalog. Pri šestih so dodane črte za zapis odgovora, pri ostalih pa je med
posameznimi vprašanji samo prazen prostor, v katerega učenci zapisujejo odgovore. Povsod
je jasno, kam in kako zapisati odgovor, za kar je tudi dovolj prostora. Količina praznega
prostora učencem lahko pomaga določiti, kako dolg odgovor se pričakuje.
Učitelj, ki je oblikoval pisni preizkus znanja F, je vse potrebne podatke zapisal v obliki
preglednice. Prvi stolpec s svojimi podatki zapolni učenec, v drugem stolpcu so podatki o
preizkusu, zadnjega pa izpolni učitelj. Sledijo uvodna navodila in motivacijski stavek: »Pred
tabo je nekaj nalog o splošnih značilnostih Azije in o Vzhodni Aziji. Natančno preberi
navodila in odgovori na vprašanja. Pri reševanju ti želim veliko znanja in sreče! 😊«.
Kriterij je podan na koncu preizkusa Pisni preizkus znanja F vsebuje 14 nalog, ki so zapisane
na 4 straneh. Pravilno so oštevilčene, vprašanjem pa so dodane črte, na katere učenci zapišejo
odgovore. Črte so izpuščene le pri 10. nalogi, s čimer je učitelj najbrž učencu hotel pustiti čim
bolj proste roke pri dolžini razlage posameznega pojma. Prostora za odgovore je povsod
dovolj.
Na začetku prve strani pisnega preizkusa znanja G je zapisanih 10 podatkov o pisnem
preizkusu znanja, učencu in njegovem rezultatu, motivacijskega stavka in uvodnih navodil ni.
Pisni preizkus znanja G vsebuje skupno 12 nalog, ki si številčno pravilno sledijo od prve do
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zadnje. Naloge so zapisane na samo dveh straneh, a kljub temu imajo učenci dovolj prostora
za zapis vprašanj. Zadosten prostor za odgovor je vprašljiv le pri 11. nalogi. Učenci imajo
sicer na preizkusu narisane črte, kamor zapišejo svoje odgovore – izjema so prve tri naloge.
Menimo, da bi bile pri prvi nalogi koristne, saj vprašanje zahteva 3 različne odgovore.
Učitelj, ki je sestavil pisni preizkus znanja H, je v začetku preizkusa zapisal le najnujnejše
podatke. Razvidno je, da gre za pisni preizkus znanja iz geografije, določena je skupina.
Zapisano je število možnih točk, zraven katerih učitelj zapiše število doseženih točk, prostor
je tudi za zapis ocene. Učenec pred reševanjem zapiše datum, razred, ki ga obiskuje ter ime in
priimek. Na koncu preizkusa je dodan tudi kriterij. Pred nalogami ni splošnega navodila in
motivacijskega stavka. Učitelj je za pisni preizkus znanja H pripravil 10 nalog in jih
enakomerno razporedil na 3 strani. Povsod, kjer je potrebno, je dodal črte, na katerih
pričakuje zapisane odgovore učencev. Črt je dovolj, morebiti je vprašljiv le razmik med njimi.
Kjer je črt več, so namreč tesno skupaj, kar je lahko moteče za tiste učence, ki pišejo z večjo
pisavo. To je sicer v primeru tega preizkusa rešljiva težava, saj je na voljo ena prosta stran,
kamor v skrajni sili učenec lahko zapiše odgovor.
Učitelj je glavo pisnega preizkusa znanja I oblikoval v preglednici. Vanjo je najprej zapisal
osnovne podatke o tem, da gre za pisni preizkus znanja iz predmeta geografije, da je
namenjen 9. razredu in se je izvajal decembra 2017. Sledijo podatki, ki jih mora zapisati
učenec sam – ime in priimek, razred, ki ga obiskuje, ter datum, ko je opravljal preizkus. V
nadaljevanju učitelj zapiše število točk, ki jih je učenec zbral in končno oceno, ki jo določi po
kriteriju, ki je zapisan v preglednici. Med glavo in nalogami učitelj ni dodal niti
motivacijskega stavka niti uvodnih navodil, kako naj se učenec loti reševanja in na kaj naj bo
pozoren. V pisni preizkus znanja I je vključenih 12 nalog, ki niso pravilno oštevilčene – 4.
naloga se namreč pojavi dvakrat. Učitelj je bil pozoren na to, da je učencem dal dovolj
prostora za zapis odgovorov in natančno opredelil, kam naj jih zapišejo. Povsod so namreč
dodane črte ali kvadratki za zapis le-teh.
V analizi zunanje strukture pisnih preizkusov znanja smo ugotovili, da prihaja do precejšnjih
razlik v številu podatkov med posameznimi preizkusi. Največ jih je v pisnem preizkusu D –
14 podatkov, najbolj suhoparni pa so pisni preizkusi znanja C, H in I z 9 podatki. To je
posledica dejstva, da se učitelji samostojno odločajo, katere podatke prepoznajo kot bistvene
in se jim jih zdi smiselno vključiti. Nekateri podatki so nepogrešljivi – ime in priimek učenca,
razred, ki ga obiskuje, število doseženih točk ter končna ocena, ki jo je posameznik dosegel.
Prav te so v preizkuse vključili vsi učitelji.
Nekaj več razlik je nastalo pri vključevanju drugih podatkov o preizkusu. Vsi so vključili tudi
datum opravljanja preizkusa, ki ga učenci večinoma zapišejo sami – izjema sta le preizkusa D
in E, na katera je datum opravljanja preizkusa zapisal učitelj. Podatka, za katera učitelji, sodeč
po analizi preizkusov, menijo, da sta prav tako pomembna, sta kriterij (manjka samo v pisnem
preizkusu znanja D) in predmet, pri katerem se izvaja preizkus (manjka samo pri pisnem
preizkusu znanja F). Kriterij je pomemben tako za učitelja kot tudi za učenca. Učitelj namreč
po njem določa ocene, učenec pa lahko preveri, če je njegova ocena ustrezno določena in dobi
informacijo o tem, kako blizu je bil ostalim ocenam.
Večina učiteljev zraven doseženih točk ne zapiše, koliko odstotkov je dosegel učenec – ta
podatek se zapiše le v tretjini preizkusov (A, D in F). V preizkusih A, D, E in H so učitelji še
posebej dodali tudi podatek o možnem številu točk, pri ostalih preizkusih pa je to razvidno iz
kriterija. Nekateri podatki so pomembnejši za učitelja, saj mu pomagajo razbrati, za kateri
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preizkus gre, kdaj in v katerem razredu ga je izvajal ter kaj je z njim preverjal. Taki podatki so
šola, šolsko leto, predmet, tema in številka preizkusa. Od teh podatkov se je na pisnih
preizkusih znanja največkrat pojavil predmet, samo na štirih preizkusih je zapisana tema, na
treh šolsko leto in številka preizkusa ter samo v enem primeru šola, na kateri se je preizkus
izvajal.
Preglednica 8: Podatki v glavi posameznih pisnih preizkusov znanja.
A
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D

E

F

G

H

I

Šola
Šolsko leto
Predmet
Tema
učitelj
Št. preizkusa
Skupina
Št. strani
Ime, priimek
Razred
Datum
Dosežene točke
Možne točke
Odstotek
Ocena
Kriterij
Motivacijski stavek
Uvodno navodilo

Zadnja 2 podatka v Preglednici 8 sta slabo zastopana – to sta motivacijski stavek, ki se pojavi
na pisnih preizkusih A, D in F, in uvodno navodilo, ki je dodano pisnima preizkusoma D in F.
V uvodni motivaciji so učitelji svojim učencem zaželeli veliko sreče in znanja ter jih tako
vzpodbudili k reševanju, v uvodnih navodilih pa učencem podali neke splošne smernice za
uspešno reševanje preizkusa. Menimo, da bi se v dobro učencev ta dva podatka lahko pojavila
v več preizkusih.
Število nalog, ki jih morajo učenci rešiti na preizkusu, se precej razlikuje, kar prikazuje tudi
Graf 2. V povprečju analizirani preizkusi znanja vsebujejo 14,67 nalog. Najmanjše število
nalog je 10 (pisni preizkus znanja H), največ pa jih je v pisnem preizkusu znanja D, kjer smo
jih našteli 21. Glede na to, da se priporoča največ 30 nalog na pisni preizkus, ki se izvaja 60
minut, imajo vsi preizkusi ustrezno število nalog. Naloge so v povprečju razdeljene na 4,5
strani, najmanj na 2 (pisni preizkus znanja G) in največ na 7 strani (pisni preizkus znanja I).
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Graf 2: Skupno število nalog na posameznem pisnem preizkusu znanja.
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Vsi učitelji so upoštevali navodilo, da morajo učencem pustiti dovolj prostora za zapis
odgovora in natančno določiti, kje le-tega pričakujejo. Velika večina pisnih preizkusov znanja
ima zraven vprašanj narisane črte, na katere se zapiše odgovor. Izjema sta le preizkusa B in E,
kjer teh črt ni, je pa pri vsakem vprašanju puščen prazen prostor za odgovor. Tudi v tem
primeru je jasno, kam zapisati odgovor, velikost prostora pa učencu lahko nakazuje na dolžino
odgovora.

3.3.2 NAVODILA ZA REŠEVANJE NALOG
V drugem delu analize pisnih preizkusov znanja nas je zanimalo, ali so navodila za reševanje
nalog pravopisno ustrezno zapisana in ne vsebujejo očitnih slovničnih ali strokovnih napak.
Učitelji so strokovnjaki na svojem področju in zaposleni v javni ustanovi, zato se od njih
pričakuje osnovno znanje slovenskega jezika in pravopisa. Hkrati so s pravilnimi zapisi lahko
dober zgled učencem. Presojali smo, ali so navodila dovolj nedvoumno in razumljivo
zapisana, da jih učenci razumejo in vedo, kaj naloga zahteva. Osredotočili smo se na izbiro
tiska – krepki tisk po našem mnenju navodila dodatno poudari, kar je za učence zelo
dobrodošlo.
Pri pisnem preizkusu znanja A so navodila napisana slovnično pravilno – pri 8. nalogi
manjka končno ločilo (pika), pri 13. nalogi pa vejica. Vsa navodila so zapisana s krepkim
tiskom, kar jih dodatno poudari. Navodila so večinoma zelo natančno opredeljena. Kjer se
zahteva večje število odgovorov, je zapisano, koliko (4. c naloga – napiši tri dejavnike, 5. a
naloga – katera nevarnost grozi). Ta podatek umanjka pri 7. in 13. nalogi, nekoliko nejasno
navodilo o tem, kako natančen mora biti odgovor, pa je tudi pri 14. in 15. nalogi. Ti sta po
značaju sicer bližje esejskim nalogam, zato lahko predvidevamo, da je učitelj z nekoliko manj
natančnimi navodili učencem pustil proste roke pri odgovarjanju.
Navodila v pisnem preizkusu znanja B so slovnično pravilna. Pojavita se dve manjši napaki
– manjka končno ločilo (pika) in en presledek. Navodila pri prvi in drugi točki so zapisana s
krepkim tiskom in z velikimi tiskanimi črkami, vprašanja v nadaljevanju pa so zapisana z
malimi tiskanimi črkami. Pri večini nalog so s krepkim tiskom poudarjeni ključni pojmi (npr.
»Razloži pojem 'industrijski polmesec'.«), izjeme so 9., 12. in 14. naloga. Pri 9. nalogi je
navodilo v celoti zapisano s krepkim tiskom, pri 12. in 14. pa v navodilu ni nič poudarjeno.
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Pisni preizkus znanja je tako precej neenoten, vendar so navodila kljub oblikovnemu neredu
dovolj natančno zastavljena, da učenec točno ve, kam in kako zapisati odgovor. Kjer je
potrebno, je dodano tudi število odgovorov, ki jih učitelj pričakuje – izjema so 7., 13. in 14.
naloga. Pri zadnjih dveh učitelj najbrž pričakuje vse možne odgovore (vse tipe vaških naselij
ter vse pokrajine Italije in Avstrije, v katerih živijo pripadniki slovenske manjšine), čeprav v
navodilu to ni jasno izraženo.
Pri pisnem preizkusu znanja C se pojavi 6 pravopisnih napak – mala namesto velike
začetnice, manjka končno ločilo (pika), napačno črkovanje besed. Kljub napakam se navodila
lahko razume, zato bistveno ne poslabšajo kvalitete preizkusa. Nobeno od vprašanj ali navodil
ni zapisano s krepkim tiskom. Navodila so zelo kratko, jedrnato in jasno napisana, nekaj
zmede je nastalo le pri 12. nalogi. Povsod (razen pri 10. nalogi) je jasno, koliko odgovorov se
zahteva od učencev, pri nekaterih nalogah (4., 11., 13.) je to še dodatno ponazorjeno. 11.
naloga od učenca pričakuje, da bo zapisal 2 vzroka za veliko porabo nafte in zemeljskega
plina v Sloveniji. Odgovor zapiše na dve ločeni črti, pred katerima je zapisano Vzrok 1 in
Vzrok 2.
Primer – 12. naloga: Kaj se dogaja z razmerjem med številom delovno aktivnega in
neaktivnega prebivalstva v Sloveniji? Skušaj napovedati vsaj dve posledici, ki lahko
nastanejo zaradi neravnotežja med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom.
Komentar: Naloga s krajšim odgovorom je v osnovi povsem korektno zastavljena, težava
pa nastane pri oblikovanju navodila. Učitelj je v začetku zapisal vprašanje, na koncu pa
podal odgovor nanj. To učence lahko zmede, saj se jim verjetno zdi logično, da morajo na
vprašanje odgovoriti. Zato menimo, da bi učitelj moral navodilo preoblikovati na enega od
načinov, ki sta prikazana spodaj. Zaradi pravopisne napake je bilo navodilo nejasno tudi pri
številu zahtevanih odgovorov (dve posledici, ki lahko nastanejo).
1. možnost: Med deležem delovno aktivnega in neaktivnega prebivalstva v Sloveniji prihaja
do vse večjega neravnotežja. Napovej vsaj dve posledici, ki lahko zaradi tega nastaneta.
2. možnost: Kaj se dogaja z razmerjem med številom delovno aktivnega in neaktivnega
prebivalstva v Sloveniji? Poleg odgovora na vprašanje napovej dve posledici, do katerih
lahko privede problem iz vprašanja.
Pisni preizkus znanja D vsebuje veliko različnih slovničnih napak (preko 15) – manjkajo
končna ločila (pike, vprašaji) ali pa niso pravilno izbrana (pika namesto vprašaja ali obratno),
nepravilno so uporabljena dvopičja, velike in male začetnice, manjka kar nekaj vejic …
Večino učencev to najverjetneje ne zmoti, vendar se za dokument, kot je pisni preizkus
znanja, pričakujejo pravopisno ustrezni zapisi. Učitelj je krepki tisk uporabil pri uvodnem
navodilu in motivacijskem stavku ter pri 19. nalogi – nalogi dopolnjevanja, pri kateri je hotel
poudariti odgovore, katere morajo učenci ustrezno razporediti v besedilo. Navodila so sicer
zelo jasno zapisana in učenca zelo dobro usmerjajo pri reševanju nalog. 18. in 20. nalogi v
navodilu nimata zapisanega števila pričakovanih odgovorov.
V besedilu pisnega preizkusa znanja E smo odkrili zgolj tri pravopisne napake. Navodila so
sicer zelo natančno podana in učence dosledno vodijo skozi reševanje nalog. Podobno kot pri
ostalih pisnih preizkusih znanja je tudi tu največja težava pri določanju števila odgovorov (pri
1., 5., 10., 14 in 17. nalogi). Vsa so zapisana s krepkim tiskom, zato so dobro vidna in se
ločijo od drugega besedila v pisnem preizkusu znanja.
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Primer – 11. naloga: Zakaj je v Južni Afriki veliko evropskih priseljencev in kateri so ti
priseljenci?
Komentar: Naloga zahteva dva zelo kratka odgovora, kar je iz navodila jasno razvidno.
Vprašanje smo izpostavili, ker je sugestivno. Učenec mora zapisati, kdo so priseljenci v
Južni Afriki, odgovor pa je (vsaj deloma) že zapisan v prvem delu vprašanja. Priporočamo,
da se v tem primeru beseda evropskih izloči iz povedi, saj učenca preveč neposredno vodi k
odgovoru in daje možnost ugibanja.
Na pisnem preizkusu znanja F se je pojavilo 5 pravopisnih napak, večinoma gre za napačno
postavljene vejice. Napake so skoncentrirane samo pri dveh nalogah, zato v celotnem
preizkusu niso tako zelo moteče. Vsa navodila so zapisana s krepkim tiskom in so zelo
natančna, zato predvidevamo, da učenci pri reševanju niso imeli posebnih tehničnih težav.
V pisni preizkus znanja G se je vrinilo 17 pravopisnih napak – večinoma so izpuščeni
presledki. Učitelj je v eni od nalog zahteval, da učenci narišejo Zemljo in označijo greenwiški
poldnevnik. Namesto pravilnega zapisa je učitelj zapisal »griniški poldnevnik«. Izpuščena je
črka w, poleg tega pa je učitelj nekoliko poslovenil izraz. V drugi nalogi je učitelj pravilno
zapisal »greenwiški časovni pas«. To pri učencih lahko povzroči zmedo, zato menimo, da se
taka napaka ne bi smela pojaviti. Nekoliko neurejen je tudi tisk pri navodilih in vprašanjih.
Skozi celoten preizkus namreč ni poenotenega sistema, kaj je učitelj želel poudariti s krepkim
tiskom. Pri nekaterih nalogah so to ključne besede v vprašanjih, pri drugih celotno navodilo,
pri tretjih pa ni poudarjeno nič. Menimo, da bi učitelj moral bolj jasno izbirati in ločevati
pomembno od nepomembnega in se odločiti za enoten sistem označevanja.
Tudi v pisnem preizkusu znanja H so se pojavile napake. Tako kot pri ostalih preizkusih
manjkajo končna ločila, vejice, učitelj je ponekod uporabil ednino namesto množine, izpustil
veliko začetnico na začetku stavka … Kljub temu so navodila jasna, dajejo natančne napotke
za reševanje nalog, zato predvidevamo, da učenci z načinom reševanja niso imeli težav.
Posebnost tega preizkusa znanja je, da je učitelj na začetku skoraj vsake naloge zapisal temo,
ki se je naloga dotika (npr. industrija, kmetijstvo, kras …). Zapisal jo je s krepkim tiskom in
velikimi tiskanimi črkami, ostala navodila pa z malimi tiskanimi črkami in s krepkim tiskom.
V pisnem preizkusu znanja I se je pojavilo veliko slovničnih napak – preko 25. Večinoma
gre za izpuščanje končnih ločil (pik) in presledkov, kar vsebinsko ne znižuje kakovosti
preizkusa. Učitelj je pred vsako nalogo oz. vprašanji vstavil pravokotnik, v katerega je s
krepkim tiskom zapisal številko naloge in temo, ki jo preverjajo vprašanja. Vsa ostala
navodila in vprašanja so zapisana z navadnim tiskom, izjema je le navodilo pri 9. nalogi.
Poudarjeno je uvodno navodilo, vendar menimo, da tako kot pri drugih nalogah to tudi na tem
mestu ne bi bilo potrebno. Pri 7. nalogi je navodilo izpuščeno, vendar je naloga tako
zastavljena, da učenec lahko tudi brez tega razbere, kaj se od njega zahteva.
V analizi navodil za reševanje nalog smo ugotovili, da imajo učitelji precej težav s
pravopisom – manjkalo je veliko vejic in končnih ločil ali pa so bila napačno izbrana (npr.
vprašaj namesto pike). Učitelji so pogosto izpuščali presledke in namesto pik postavljali
dvopičja. Izpuščali so posamezne črke, uporabili množino namesto ednine, pozabili na velike
začetnice … Napake so se pojavile v vseh preizkusih – največ v pisnem preizkusu znanja H,
najmanj pa v pisnih preizkusih znanja A in B. Bistveno je, da napake niso vplivale na
razumevanje nalog ali navodil za reševanje. Prepričani smo, da jih marsikateri učenec sploh ni
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opazil, menimo pa, da bi se takim napakam učitelji kljub temu morali izogibati in biti na ta del
tvorjenja pisnih preizkusov znanja bolj pozorni.
Pri tvorjenju navodil je bila velika večina učiteljev zelo natančna. Navodila so jasno zapisana
in učencem nedvoumno narekujejo, kaj naj stori pri posamezni nalogi in kakšen odgovor se
od njega pričakuje. Veliko je bilo nalog, kjer je bilo zahtevanih več odgovorov. Nekateri
učitelji so to zelo jasno poudarili in v navodila zapisali število odgovorov, ki jih pričakujejo.
Ponekod so to tudi grafično ponazorili s črtami. Spodaj sta navedena dva primera vprašanj, ki
so zahtevala več odgovorov in pri katerih so učitelji to tudi jasno zapisali.
Primer – 2. naloga v pisnem preizkusu znanja D.
Imenuj dve negativni posledici, ki ju povzroča lega Srednje Amerike na stiku treh
litosferskih plošč.
________________________________
________________________________
Primer – 11. naloga v pisnem preizkusu znanja C.
Poraba energetskih virov v Sloveniji narašča, zlasti poraba nafte in zemeljskega plina. Na
črto napiši dva vzroka za veliko porabo nafte in zemeljskega plina v Sloveniji.
Vzrok 1: __________________________________________________________________
Vzrok 2: __________________________________________________________________
Veliko nalog je od učencev zahtevalo več odgovorov, a učitelj točnega števila pričakovanih
odgovorov ni dopisal. Res je, da si v takih primerih učenci v veliki meri lahko pomagajo s
številom točk, ki jih je možno pridobiti pri posamezni nalogi. Težava pa je, da učenec ne more
vedeti, koliko točk je vreden posamezen odgovor, če tega učitelj jasno ne razloži. Menimo
torej, da bi morali pri navodilih biti bolj natančni in vedno opredeliti, koliko odgovorov se
pričakuje.
Primer – 10. naloga v pisnem preizkusu znanja C.
Opiši glavne značilnosti intenzivnega kmetijstva.
Primer – 1. naloga v pisnem preizkusu znanja E.
Opiši, s katerimi težavami se soočajo prebivalci Afrike.
Navodila so v pisnih preizkusih znanja A, E, F in H še dodatno poudarjena s krepkim tiskom,
česar se učitelji niso poslužili v pisnih preizkusih znanja C in D. Menimo, da je to koristno,
saj na ta način tudi grafično poudarimo pomembnost branja navodil in učence dodatno
opozorimo nanje. Učitelji, ki so oblikovali pisne preizkuse B, G in I, so se odločili poudariti le
posamezne ključne besede. Nekatere besede poudarijo temo, na katero se navezuje naloga,
nekatere pa pomembne dele navodil, ki učenca vodijo k pravilnemu odgovoru. Spodaj sta
navedena primera obeh načinov poudarjanja ključnih besed v navodilih.
Primer – 1. naloga v pisnem preizkusu znanja B.
Razloži pojem »industrijski polmesec«. Kaj je to, kje poteka?
Primer – 8. b naloga v pisnem preizkusu znanja B.
Primerjaj deleže prebivalstva po posameznih letih. Kaj lahko ugotoviš? Zapiši dve
ugotovitvi.
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3.3.3 OBLIKOVANJE POSAMEZNIH TIPOV NALOG
V teoretičnem delu magistrskega dela smo pri opisu različnih tipov nalog z namenom dodali
tudi navodila oz. priporočila, ki naj bi jih učitelji upoštevali pri oblikovanju različnih nalog. V
nadaljevanju analize smo namreč proučili vsako nalogo iz pisnih preizkusov znanja posebej in
ugotavljali, v kolikšni meri učitelji pri tvorjenju vprašanj oz. nalog kot celote upoštevajo
strokovne smernice, ki smo jih izpostavili in prepoznali kot pomembne.
Učitelj, ki je sestavil pisni preizkus znanja A, je ustrezno upošteval navodila za snovanje
nalog. Pri strukturiranih nalogah je najprej zapisal uvodno informacijo (klimogram, sliko in
starostno piramid) in uvodno navodilo, sledijo pa vprašanja, na katera odgovarja učenec. Pri
vseh strukturiranih nalogah se vsa vprašanja nanašajo na uvodno informacijo. Pri nalogah
dopolnjevanja so stavki kratki in smiselni, izpuščene besede so na koncu stavkov. Opozorili bi
le na dolžino črt, saj so nekatere krajše kot druge in zato lahko učencu pomagajo pri tem, kako
dolgo besedo morajo vstaviti. Pri nalogah s kratkimi odgovori so vprašanja kratka in jasna, pri
večini pa je tudi določeno, na kakšen način mora biti zapisan odgovor.
Primer – 8. naloga: Preberi trditve.
Obkroži DA, če je trditev pravilna, oziroma NE, če trditev ni pravilna.
Avstralija je redko poseljena.
Prvotni prebivalci Avstralije so Maoriji.
Večji del prebivalstva Avstralije predstavljajo staroselci.
Večina prebivalcev Oceanije živi ob obali, notranjost otokov je redko
poseljena.
Prebivalci Oceanije se množično izseljujejo v Evropo.

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

DA

NE

Komentar: Naloga alternativne izbire je v pisnem preizkusu A ustrezno oblikovana. Učitelj
je določil približno enako pravilnih in napačnih trditev, ki so jasne in nesugestivne. Čeprav
niso vse enako dolge, dolžina ne določa (ne)pravilnosti trditve. V nalogi je učitelj storil tudi
pravopisno napako, saj ni pravilno sklanjal imena ljudstva Maori. Zapis »Maoriji« bi moral
zamenjati z zapisom »Maori«.
V pisnem preizkusu znanja B so vprašanja s krajšimi odgovori korektno zastavljena. So
jedrnata in zajamejo bistvo, kar se pričakuje tudi v odgovorih. Razen pri dveh nalogah je
povsod določeno število pričakovanih odgovorov. Strukturirana naloga je v preizkusu samo
ena – uvodno navodilo in uvodna informacija (starostne piramide) sta ustrezno umeščeni na
začetku naloge, sledita dve vprašanji. Glede na napotke za snovanje nalog bi učitelj njun
vrstni red moral zamenjati, saj se neposredno na starostne piramide nanaša vprašanje b,
vprašanje a pa bi bilo mogoče rešiti tudi brez uvodne informacije. Trditve v nalogi z
alternativno izbiro so korektno zapisane, pri vseh je podana možnost izbiranja med DA in NE.
Dolžina trditve ne namiguje na izbiro odgovora, sugestijo smo zasledili le pri prvi trditvi
(vključuje besedo »vse«). Naloga bi lahko bila le oblikovno bolj dovršena.
Primer – 1. naloga: V stavke vstavi manjkajoče besede.
1. Med _________ dejavnosti uvrščamo npr. šolstvo in javno upravo.
2. Slovenija je ____________ država, saj prek nje potekajo prometni tokovi med različnimi
deli Evrope.
3. Slovenski cestni križ sestavljata dva glavna kraka: __________, ki poteka v smeri JZSV, in _____________, ki poteka v smeri SZ-JV. Oba kraka sta del 5. in 10. evropskega
___________.
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4. Imigrant je priseljenec/izseljenec.
5. Največ električne energije v Sloveniji proizvede ___________ elektrarna.
6. ______________ je dnevna selitev iz kraja bivanja v kraj šolanja ali zaposlovanja.
7. Pri ______________ kmetijstvu sta vloženo delo in dobiček velika.
Komentar: Pri nalogi dopolnjevanja v posameznih trditvah ni izpuščenih preveč besed –
izpuščena je le ena, izjema pa je 3. trditev, kjer so izpuščene tri besede. Izpuščene besede
niso vedno na koncu stavka, a kljub temu trditve ohranjajo jasnost in če ima učenec
zahtevano znanje, nalogo lahko enostavno reši. Našli pa smo dve izjemi. Pri 4. stavku ni
potrebno dopolnjevanje, ampak izbira enega izmed dveh podanih pojmov. Ker to zahteva
drugačen način reševanja, bi bilo stavek smiselno preoblikovati v enako obliko, kot jo
imajo ostale trditve. Nekoliko nejasen je tudi 6. stavek, kjer imamo težave ugotoviti, kakšen
odgovor pričakuje učitelj. V primeru, da pričakuje besedo »dnevna«, je stavek sugestiven,
saj je ta ista beseda v tem stavku že zapisana. Če pričakuje odgovor »dnevna selitev«, pa bi
učitelj moral dodati, da je na črto potrebno vpisati dve besedi. Menimo, da bi bilo stavek
smiselno izločiti ali pa vsaj preoblikovati (npr. Selitev iz kraja bivanja v kraj šolanja ali
zaposlovanja je _________________________ selitev.).
V pisnem preizkusu znanja C prevladujejo naloge s krajšimi odgovori, ki so kratko in jasno
zapisane, določeno pa je tudi število pričakovanih odgovorov. Naloga izbirnega tipa je v
skladu z navodili in priporočili. Vprašanje je zelo kratko in enoznačno, sledi mu kratko
navodilo za rešitev naloge. Navedeni so štirje enako dolgi odgovori, ki so od točke A do D
naključno razporejeni. Strukturirane naloge so večinoma ustrezno zastavljene. 6., 7. in 8.
naloga na začetku vsebujejo uvodno navodilo za reševanje, 26. pa naslov grafikona, s
pomočjo katerega učenci odgovarjajo na vprašanja. Sledi uvodna informacija (klimogrami,
slike, graf), tej pa vprašanja. Večina odgovorov se nanaša neposredno na uvodno informacijo,
zato so vprašanja v nalogah smiselno razporejena.
Naloge, ki v pisnem preizkusu znanja D zahtevajo kratek odgovor, so korektno zastavljene.
Vprašanja so kratka in navodila določajo točno število zahtevanih odgovorov. Pri nalogah
dopolnjevanja je večina izpuščenih besed na koncu stavkov (z izjemo dveh, ki sta v sredini),
zato so stavki smiselni in učencem nudijo dovolj informacij, da lahko ugotovijo manjkajočo
besedo. Pri 19. nalogi so podani pojmi, ki jih učenci ustrezno prepišejo na prazne črte. Pri
strukturiranih nalogah je najprej zapisano celotno navodilo in vsa vprašanja, šele nato sledi
uvodna informacija v obliki nemega zemljevida ali fotografij. Najbolj moteče je to pri 7.
nalogi, kjer je na levi strani velik nem zemljevid Južne Amerike, na desni strani pa so
natrpana vprašanja oz. naloge, ki so si med seboj precej različne. Bolje bi bilo, če bi učitelj
naloge dodatno označil in jih tako nekoliko bolj ločil med sabo. To je tudi edina naloga, kjer
se vsebina iz naloge v nalogo nekoliko oddaljuje od uvodne informacije – pri ostalih
strukturiranih nalogah se vse točke navezujejo neposredno na nemi zemljevid ali fotografije.
6. in 18. naloga sta izbirnega tipa ter temu primerno tudi zasnovani – imata ustrezno število
odgovorov, ki so si med seboj oblikovno precej podobni in ne nakazujejo na pravilni odgovor.
Več težav je pri 20. nalogi, kjer menimo, da bi bilo možne odgovore bolje kot v vodoravni
liniji zapisati v stolpec. Poleg tega je učitelj le nakazal, da je možno obkrožiti več odgovorov,
ni pa določil natančnega števila, kot je to storil pri ostalih. Pri nalogah povezovanja morajo
učenci pojme iz enega in drugega stolpca neposredno povezati, kar se odsvetuje. Pri 12.
nalogi je ena možnost odgovora odveč, kar je zaželeno, 21. naloga pa ima enako število
pojmov v obeh stolpcih.
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Primer: 10. naloga: Altiplano je: ____________________.
Komentar: Naloga je tipa dopolnjevanja in na začetku nima zapisanega navodila.
Predvidevamo, da se od učenca pričakuje nekoliko daljši odgovor in ne samo ena beseda,
kot je navada pri nalogah dopolnjevanja. Menimo, da bi bilo bolj korektno, če bi učitelj
nalogo preoblikoval v nalogo s kratkimi odgovori (glej spodaj), saj se učenci pri tem lažje
znajdejo in oblikujejo odgovor na konkretno vprašanje.
Predlog preoblikovanja naloge:
Kaj je Altiplano? ___________________________________________________________
Na splošno so naloge pri pisnem preizkusu znanja E ustrezno zastavljene, saj je učitelj
upošteval večino pravil za snovanje nalog. Pri nalogah s kratkimi odgovori je dodal število
odgovorov, kjer pa tega podatka ni, si učenec lahko pomaga s številom točk, ki so nalogi
dodeljene. Pri strukturiranih nalogah je najprej uvodno navodilo ali opis problema naloge,
nato uvodna informacija in vprašanja, ki se najprej navezujejo na uvodno informacijo,
postopno pa se od nje oddaljujejo. Korektno so zasnovane tudi naloge izbirnega in
alternativnega tipa, kjer je učitelj upošteval vsa navodila. Pri nalogah povezovanja učenci
prepisujejo črke iz enega v drug stolpec in na ta način poiščejo smiselne povezave. Opozorili
bi, da bi učitelj pri 6. nalogi v drugi stolpec lahko zapisal več možnih odgovorov, med
katerimi bi učenci izbirali (to je storil pri 16. nalogi).
Učitelj je pri snovanju vprašanj v pisnem preizkusu znanja F navodila v celoti upošteval pri
strukturiranih nalogah. V začetku je na kratko zapisal temo naloge in podal osnovno navodilo,
nato pa uvodno informacijo (zemljevid). Sledijo ustrezno razvrščena in označena vprašanja.
Pri nalogah s kratkimi odgovori je bil učitelj zelo dosleden pri navajanju števila odgovorov.
Pri nalogi izbirnega tipa je upošteval priporočilo, da se čim več besedila zapiše že v navodilu,
težava pa je, da so si odgovori med seboj zelo podobni. S tem se sicer izognemo sugestiji,
vendar imajo učenci lahko težavo pri razlikovanju med odgovori. Učenci so rešili dve nalogi
povezovanja – pri 2. nalogi so morali pojme med sabo neposredno povezati, pri 12. pa iz
enega stolpca v drugega ustrezno prepisati številke. Menimo, da bi bilo smiselno poenotiti
sistem reševanja. Pri obeh nalogah se v stolpcu z odgovori pojavi več pojmov oz. stavkov, kar
je pravilno. Naloga dopolnjevanja bi bila lažje razumljiva, če bi v besedilu manjkalo manj
besed in bi učitelj vse manjkajoče besede postavil na konec posameznih stavkov. Pri nalogi
urejanja se je učitelj odločil za sistem, da učenci pred trditve zapišejo številke in tako sami
ustvarijo pravilno zaporedje.
Učitelj je v pisni preizkus znanja G vključil največ nalog s kratkim odgovorom. Vprašanja
so zelo jedrnato zapisana, od učenca zahtevajo zelo kratke odgovore – večinoma v eni ali
nekaj besedah. Strukturirane naloge so korektno zastavljene. Uvodna navodila so jasna,
podana je uvodna informacija – pri 6. nalogi je uvodna informacija Atlas, s katerim učenci
rešijo nalogo. Učitelj mora na začetku ure poskrbeti, da ga vsi učenci dobijo in odprejo na
pravi strani. Pri tej nalogi so vsa vprašanja neposredno povezana z uvodno informacijo, pri 3.
nalogi pa se vprašanja od nje počasi oddaljujejo. Naloge dopolnjevanja so smiselno
zastavljene, čeprav vse izpuščene besede niso na koncu stavkov.
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Primer – 5. naloga: Revolucija Zemlje.
Na prazne črte v besedilu, ki se nanaša na revolucijo Zemlje, vpiši manjkajoče pojme.
Pot, po kateri Zemlja kroži okoli ___________, ima obliko elipse. Eno krožno potovanje
traja ___________(čas!) . To obdobje imenujemo tropsko leto.
Posledice kroženja Zemlje okoli Sonca so:
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________
Komentar: Ko smo naloge razvrščali po tipih, smo to nalogo uvrstili med naloge
dopolnjevanja, vendar menimo, da bi jo bilo za upravičeno uvrstitev potrebno nekoliko
preoblikovati. Poleg tega je naloga tudi nekoliko sugestivna – učitelj v besedilu naloge
uporablja izraze, ki jih mora učenec kot rešitev zapisati na črte (leto, Sonce).
Predlog preoblikovanja naloge:
Na prazne črte v besedilu, ki se nanaša na revolucijo Zemlje, vpiši manjkajoče pojme.
Pot, po kateri Zemlja kroži okoli _______________, ima obliko elipse. Eno krožno
potovanje traja _______________ (čas!). Posledice kroženja Zemlje so: _______________,
_______________, _______________.
Naloge s kratkimi odgovori v pisnem preizkusu znanja H imajo vprašanja jedrnato
zastavljena, izjema je le 3. naloga, ki že v začetku nekoliko bolj opiše problem naloge. Učenci
morajo pri vseh teh nalogah zapisati kar precej besedila in ne samo besede ali zelo jedrnatih
odgovorov. Strukturirane naloge imajo zelo smiselno razporejena vprašanja. Prva se nanašajo
neposredno na uvodno informacijo, druga pa so razširjena in od učenca zahtevajo več znanja.
Pri 6. nalogi je izpuščeno uvodno navodilo, vendar je kljub temu jasno, da se vprašanja
navezujejo na sliko, ki jim je priložena. Naloge dopolnjevanja so korektno zastavljene – vse
izpuščene besede so na koncu stavkov, zato ne izgubijo smisla. Prisotne so tudi naloge
povezovanja, kjer je učitelj upošteval navodilo in v oba stolpca zapisal različno število
pojmov. Učenci morajo pojme neposredno povezati s črtami, kar pa se zaradi nepreglednosti
odsvetuje.
Primer – 8. naloga: KRAS
a) Napiši tri podzemne kraške oblike. ______________________________
b) Zapiši ime geografske pokrajine v kateri so kraški pojavi najbolj pogosti?
__________________
c) S pomočjo slike odgovori na vprašanje.
•Kako imenujemo kraško obliko na sliki?
_________________________
•Kako je nastala?
_________________________
•Kaj je zanjo značilno?
_________________________
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Komentar: Naloga je strukturirana, vendar učitelj uvodne informacije ni umestil na začetek.
Učenci morajo najprej odgovoriti na dve splošni vprašanji o krasu, šele nato se osredotočijo
na sliko in z njo povezana vprašanja. Ker se vsa vprašanja navezujejo na isto tematiko, se
nam v tem primeru tudi taka struktura naloge zdi povsem smiselna. Kljub temu pa smo
pripravili predlog, kako preoblikovati nalogo, da bolj zadosti vsem priporočilom za
oblikovanje te vrste nalog. Zamenjali smo vrstni red vprašanj in izločili vprašanje pod
točko b – predvidevamo, da je pravilni odgovor kras, zato smo vprašanje prepoznali kot
sugestivno.
Predlog preoblikovanja naloge:
Oglej si spodnjo sliko in odgovori na zastavljena vprašanja.
a)
Kako se imenuje kraška oblika, ki je
prikazana na sliki?
_________________________
b)
Kako je ta oblika nastala?
_________________________
c)
Napiši 3 značilnosti prikazane oblike.
_________________________
d)
Napiši 3 podzemne kraške pojave.
_________________________

Večina nalog na pisnem preizkusu znanja I je tipa nalog s krajšimi odgovori. So korektno
zastavljene, vprašanja so neposredno in jasno zapisana ter vsa zahtevajo kratek odgovor. Kjer
je potrebno zapisati več odgovorov, je natančno opredeljeno, koliko. Vse strukturirane naloge
vsebujejo uvodno informacijo – sliko, klimograme, tematski zemljevid, starostno piramido ali
grafikon, samo 3 od teh nalog pa imajo v začetku uvodno navodilo, v katerem je zapisano, da
se vprašanja nanašajo na priloženo gradivo. Pri 6. in 9. nalogi so vsa vprašanja neposredno
vezana na uvodno informacijo, pri 3., 5. in 10. nalogi pa se vprašanja ustrezno oddaljujejo.
Prva so vezana na uvodno informacijo, ostala pa bi bilo mogoče rešiti tudi brez nje. Učitelj je
imel največ težav z razvrščanjem vprašanj pri 4. nalogi, kjer vprašanja niso smiselno
razvrščena.
V analizi tvorjenja nalog v pisnih preizkusih znanja smo ugotovili, da pri nalogah s krajšimi
odgovori učitelji večinoma niso imeli težav. Vsa vprašanja so zelo kratko zapisana in
zahtevajo tudi kratek odgovor – besede ali besedne zveze, ponekod pa je zahtevan odgovor v
enem ali največ dveh stavkih. Kar nekaj je vprašanj, ki zahtevajo več odgovorov. V večini
primerov so učitelji to izrazili že v vprašanju ali pa so dodali kratko navodilo, v katerem je
določeno število odgovorov, vendar bi kljub temu opozorili, da morajo nekateri učitelji biti pri
navajanju števila odgovorov bolj dosledni.
V pisnih preizkusih znanja se je pojavilo 10 nalog dopolnjevanja. Učitelji so upoštevali
navodilo, da je besede potrebno izpuščati na koncu stavkov, saj tako ohranimo jasen pomen,
kar učencu omogoča, da ugotovi pravo besedo. Nekateri učitelji so hoteli preveriti znanje
tako, da so v stavkih izpuščali več besed. To sicer ni priporočljivo, vendar menimo, da so v
teh primerih stavki ostali dovolj enoznačni, zato je bilo odgovor vseeno mogoče ugotoviti.
Ugotovili smo tudi, da nekateri učitelji niso natančni pri dolžini črt. Znotraj ene naloge
dopolnjevanja črte za zapis odgovora namreč niso enako dolge, zato lahko učencu sugerirajo,
kako dolg odgovor se pričakuje.
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Učitelji znanje učencev pogosto ocenjujejo s strukturiranimi nalogami, pri čemer zelo dobro
upoštevajo navodila za tvorjenje. Razen enega učitelja (6. naloga pri pisnem preizkusu znanja
H) so vsi na začetku naloge zapisali uvodno navodilo, ki vsebuje opis uvodne informacije ali
pa konkretno navodilo za reševanje naloge. V nadaljevanju sledi uvodna informacija v obliki
slike, skice, zemljevida, tematskega zemljevida, nemega zemljevida, starostne piramide,
klimograma, grafa, ali grafikona. Izjema je pisni preizkus znanja G, ki pri 6. nalogi samo poda
navodilo, kje učenec dobi uvodno informacijo. Zemljevida učitelj ni vključil v pisni preizkus
znanja, ampak morajo učenci za reševanje naloge uporabiti atlas. Menimo, da je tak način
reševanja naloge korekten, saj se mora učenec naučiti rokovati z atlasom. Učiteljeva naloga v
tem primeru je le, da zagotovi zadostno število atlasov, da vsak učenec lahko nemoteno
uporablja svojega. Vprašanja pri strukturiranih nalogah si zelo smiselno sledijo. Najprej so
učitelji zapisali vprašanja, ki se navezujejo neposredno na uvodno informacijo, nadaljnja
vprašanja pa se od nje počasi oddaljujejo ter tako zajamejo širše znanje in pogled učenca na
določen problem. Nekatere naloge so zastavljene tako, da se vsa vprašanja navezujejo na
uvodno informacijo (npr. 1. naloga v pisnem preizkusu F).
V teoretičnem delu smo zapisali, da je pri nalogah izbirnega tipa priporočljivo zapisati od 3
do 5 možnih izbir. Učitelji to ustrezno upoštevajo, saj so pri dveh tretjinah nalog na voljo 4
izbire. Samo po ena naloga imata preveč (7) ali premalo (2) izbir. Vse izbire so približno
enako dolge in naključno razvrščene od prve do zadnje, zato učencem ni nakazano, katera od
ponujenih možnosti je pravilna. Samo pri eni nalogi učitelj ni zapisal števila določenih
odgovorov (20. naloga v pisnem preizkusu D) – zapisal je, da je možnih več izbir. To
navodilo je zelo nenatančno, zato priporočamo, da bi ga učitelj bolje opredelil. To so sicer
storili ostali učitelji, ki so v uvodnem navodilu zapisali, koliko odgovorov je potrebno
obkrožiti. Prav tako so v uvodno navodilo vključili čim več besedila, s čimer so skrajšali
besedilo v izbirnem delu.
Najmanj težav so učitelji imeli pri tvorjenju nalog alternativnega tipa. Upoštevali so navodilo,
da morajo biti trditve približno enako dolge in da mora biti približno enako število pravilnih
in nepravilnih trditev. Te so jasno zapisane in le redko vsebujejo besede, ki bi lahko
nakazovale na odgovor (npr. vsemi). Nekatere so zastavljene tako, da od učencev zahtevajo
zelo natančno branje, saj vsebujejo podrobnosti, ki odločajo o (ne)pravilnosti trditve.
Večina nalog povezovanja (5 od 8) je napačno zasnovana, saj morajo učenci pojme iz enega
in drugega stolpca neposredno povezovati s črtami. To se odsvetuje, saj je lahko tak način
povezovanja zelo nejasen – prostora je malo, črte so natrpane, obstaja pa možnost, da se
učenec zmoti in črte poskuša nekako prečrtati in na novo narisati, kar povzroči veliko zmede.
Učitelj ima zato pri vrednotenju odgovorov veliko težav, katerim pa se izogne, če učencem da
navodilo, da morajo črke iz enega stolpca ustrezno razporediti k trditvi ali pojmu v drugem
stolpcu. Tak način povezovanja smo našli samo v dveh pisnih preizkusih znanja, zato
menimo, da bi se ga moralo posluževati več učiteljev. Malo učiteljev upošteva tudi navodilo,
da mora biti v izbirnem stolpcu več pojmov in da nekateri pojmi ostanejo nepovezani. Pri
nekaterih nalogah je v obeh stolpcih zapisano enako število izbir, tisti pa, ki so v izbirni
stolpec dodali več izbir, so učencem podali navodilo, da morajo povezati vse pojme. Naše
mnenje je, da število izbir vseeno ni tako bistveno kot pa način povezovanja. Prednost
moramo vseeno dati temu, da so odgovori jasni in da učitelj lahko korektno oceni vse
odgovore, ne glede na to, koliko jih je.
Naloga urejanja se je v vseh preizkusih pojavila samo enkrat, ta pa je pravilno zastavljena.
Vsebuje jasno navodilo za reševanje, trditve so povsem naključno razporejene in ne
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nakazujejo na to, katera mora biti prva izbrana. Učitelj učencem ni podal možnih izbir, ampak
so učenci po natančnem branju trditev morali samostojno ustvariti vrstni red in pred trditve
zapisati zaporedne številke.
Zaključimo lahko, da učitelji ustrezno upoštevajo navodila za snovanje različnih tipov nalog,
čeprav smo zgoraj opozorili na kar nekaj pomanjkljivosti. Bistveno je, da se napake ne
pojavljajo samo pri nekaterih učiteljih, ampak se enakomerno razporedijo v vse pisne
preizkuse znanja. V vsakem je torej nekaj zelo dobro zastavljenih nalog in nekaj takih, ki bi
jih bilo potrebno nekoliko spremeniti. Prepričani smo, da so učenci pri vseh nalogah vedeli,
kaj morajo početi in kaj se od njih zahteva, ter da napake učiteljev niso bile nikjer tako velike,
da bi učencem onemogočili korektno reševanje nalog in tako izkazovanje njihovega znanja.

3.3.4 USKLAJENOST NALOG Z UČNIMI CILJI IZ UČNEGA
NAČRTA IN UPOŠTEVANJE BLOOMOVE TAKSONOMIJE
V četrtem poglavju analize pisnih preizkusov znanja smo se osredotočili na učne cilje.
Ugotavljali smo, ali je vsebina nalog usklajena z učnimi cilji iz Učnega načrta za geografijo
(2011) ter na katere stopnje Bloomove taksonomije lahko uvrstimo posamezne naloge, ki
ocenjujejo doseganje posameznih učnih ciljev. Učni načrt za geografijo (prav tam) je precej
obsežen in zajema različne vrste učnih ciljev in minimalnih standardov, ki segajo na različna
področja, zato v pisnih preizkusih znanja vseh ni mogoče preverjati. Sprejeli smo odločitev,
da se bomo v naši analizi osredotočili samo na operativne cilje, ki so v Učnem načrtu za
geografijo (prav tam) na straneh od 8 do 19 opredeljeni po razredih in vsebinah. Za vsak pisni
preizkus znanja smo oblikovali taksonomsko preglednico, v katero smo vnesli zaporedne
številke nalog, ki ocenjujejo doseganje učnih ciljev na določenih področjih. Razvrstili smo jih
glede na vsebino in glede na taksonomsko stopnjo ciljev. Če naloga iz pisnega preizkusa
znanja ni zadostila zapisanim ciljem za določen razred, smo jo uvrstili v zadnjo skupino
(naloge, ki neposredno ne zadostijo operativnim učnim ciljem).
Največ težav smo imeli z razvrščanjem nalog glede na stopnjo po Bloomovi taksonomiji.
Pomagali smo si z različnimi viri (Anderson, Krathwohl in sod., 2016; Lipovšek, 2000; Rutar
Ilc, b. l.), osredotočili pa se nismo le na ključne besede, ki jih avtorji navajajo kot tipične pri
oblikovanju nalog na različnih stopnjah, ampak smo poskušali razumeti miselne procese,
preko katerih je učenec prišel do rešitve. Pri določenih nalogah smo se težko odločili, za
katero stopnjo gre, ker ne vemo, ali so učenci pri pouku prejeli natančne odgovore na
vprašanje in so se jih naučili na pamet, ali pa so npr. morali na pisnem preizkusu znanja
samostojno analizirati podobnosti in razlike med dvema pojavoma. V prvem delu bi izkazano
znanje uvrstili na stopnjo znanja, v drugem pa na stopnjo analize. Prav zato smo se odločili,
da bomo stopnje taksonomije smiselno združili v tri stopnje – nižja taksonomska stopnja
(znanje + razumevanje) in višja taksonomska raven (analiza + sinteza + vrednotenje). Med
njiju smo uvrstili še tretjo taksonomsko raven, tj. uporaba, za katero menimo, da pri učencu
spodbudi drugačne miselne procese kot ostale. Kot osnovo za presojo o ustrezni razporeditvi
učnih ciljev na Bloomovo taksonomijo smo vzeli Strukturo in opis preizkusa znanja za leto
2019 (2018) – do 65 % nalog preverja doseganje učnih ciljev na ravni znanja, razumevanja in
uporabe, do 35 % pa na višjih taksonomskih ravneh.
Učitelj je z nalogami v pisnem preizkusu znanja A preverjal doseganje učnih ciljev na vseh
vsebinskih področjih, ki so predvidene v učnem načrtu. Vse naloge bolj ali manj neposredno
zadostijo operativnim učnim ciljem za področje geografije Avstralije in Oceanije v 8. razredu,
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doseganje učnega cilja pri 2. nalogi pa bi učitelj lahko preverjal že v 6. razredu. Takrat se
učenci učijo o gibanju Zemlje, časovnih pasovih in datumskih mejah. Glede na to, da ta
tematika sovpada tudi z Avstralijo, naloga ni povsem izven konteksta preizkusa znanja. Vse
prepoznane učne cilje smo uvrstili na nižje ravni Bloomove taksonomije. Učitelj je od
učencev zahteval zgolj znanje in razumevanje, višjih ravni znanja učencev v tem preizkusu ni
ocenjeval. To pomeni, da učitelj ni zadostil kriterijem za kakovosten pisni preizkus znanja, saj
niti ena naloga ni preverjala doseganja učnih ciljev na višjih taksonomskih ravneh.
Preglednica 9: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja A.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Naravnogeografske
značilnosti
1., 4., 5., 6., 7.,
Avstralije
Prebivalstvo
3., 8., 9., 12., 13.
Način življenja, ki je posledica
11., 15.
visoko razvitega gospodarstva
Oceanija
1., 14., 15.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
2.
operativnim učnim ciljem
* 1. naloga enakovredno zajema vsebine Avstralije in Oceanije, zato je v Preglednici 9
uvrščena pri dveh različnih vsebinah. Zaradi napake pri oštevilčenju nalog 10. naloge v
pisnem preizkusu znanja A ni.
Ker tema pisnega preizkusa znanja B na začetku ni zapisana, sklepamo, da je preizkus
namenjen ocenjevanju znanja o gospodarstvu in prebivalstvu v Sloveniji. Na to temo je v
učnem načrtu zapisanih kar 21 učnih ciljev, katerim je učitelj ustrezno zadostil. Preveril je
doseganje vseh učnih ciljev na področju poselitve Slovenije, le deloma pa je preveril
doseganje ciljev na področju prebivalstva in gospodarstva Slovenije. V naloge ni vključil
ničesar o turizmu, o vplivu industrije na okolje, narodnostni sestavi prebivalstva … Omenili
smo že, da je ciljev veliko, zato je razumljivo, da v preizkus niso vključeni vsi. V tem primeru
se od učitelja zahteva, da te cilje preveri na druge načine. Naloge preverjajo znanje učencev
na prvi in drugi ravni po Bloomovi taksonomiji. Učitelj je ostal na ravni znanja in
razumevanja, višje uvrščenih ciljev pa ni preverjal, zato tudi ni zadostil priporočilom o
upoštevanju celotne vertikale taksonomije.
Preglednica 10: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja B.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Gospodarstvo Slovenije
1., 1.,2., 3., 4., 6.,
9.,10., 11., 13
Prebivalstvo Slovenije
1., 5., 14., 8., 9.
Poselitev Slovenije
7., 12.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
2.
operativnim učnim ciljem
* Učitelj je v pisnem preizkusu znanja B prvi dve nalogi označil s številko 1, zato se pri
gospodarstvu pojavi dvakrat, prva od omenjenih nalog pa poleg gospodarstva zajema tudi
vsebine s področja prebivalstva.

74

Učna vsebina, ki jo je učitelj preverjal pri pisnem preizkusu znanja C, je precej raznolika, iz
učnega načrta pa smo vseeno izluščili nekaj področij ciljev, katerih doseganje je učitelj
ocenjeval. Največ nalog smo uvrstili med cilje o geografskem prostoru in gospodarstvu
Slovenije, vendar ker je nalog v teh sklopih veliko, je učitelj zadostil le približno polovici.
Podobno smo ugotovili tudi pri prebivalstvu in geografski legi Slovenije. V nobenega od teh
sklopov nismo uvrstili 1. naloge (ocenjuje splošno geografsko znanje o kamninah) in 6.
naloge (ocenjuje uporabo osnovne statistične metode pri analiziranju geografskih informacij)
– obe sta zelo splošni in bi ju lahko uporabili tudi v drugih preizkusih. 3. vprašanje je po
našem mnenju vezano na državno zavest in splošno razgledanost o lastni državi, saj se
navezuje na državne praznike. Učitelj je vključil naloge, ki preverjajo znanje na štirih ravneh
Bloomove taksonomije učnih ciljev, kljub temu pa je na nižjih taksonomskih ravneh 78,57 %
nalog, kar je bistveno preveč. Samo 1 naloga oz. 7,14 % preverja doseganje učnih ciljev na
ravni analize.
Preglednica 11: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja C.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Geografska lega Slovenije
2.
Geografski prostor Slovenije kot
8., 9., 26.
13.
dejavnik razvoja
Gospodarstvo Slovenije
7., 10., 11.
Prebivalstvo Slovenije
12.
5.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
1., 3., 4., 6.
operativnim učnim ciljem
* Kot smo omenili že v prvem delu analize, je učitelj, ki je oblikoval pisni preizkus znanja C,
naredil napako pri številčenju nalog, zato je v Preglednici 11 vpisana 26. naloga, čeprav je
skupno število nalog manjše.
Učnih ciljev je na temo Latinske Amerike v učnem načrtu zelo malo. Zapisanih je le 5 in
učitelj, ki je oblikoval pisni preizkus znanja D, jim je zato zlahka zadostil. Med
ugotavljanjem povezave med nalogami in učnimi cilji smo ugotovili, da je učitelj posamezen
cilj preveril z več nalogami, kar je razvidno tudi iz Preglednice 12. S tem je po našem mnenju
dvignil kakovost pisnega preizkusa, saj je isti cilj preveril na različne načine. Poleg tega je iz
nalog razvidno, da učitelj sicer upošteva učni načrt, vendar mu doda še nekaj vsebine.
Vključil je namreč kar 5 nalog, ki jih ne moremo uvrstiti k nobenemu od navedenih ciljev.
Kljub temu so naloge povsem relevantne, saj lahko rečemo, da ustrezajo splošnemu učnemu
cilju – učenec spoznava geografske značilnosti Amerike. K splošni izobrazbi vsekakor
prispeva poznavanje Panamskega prekopa (4. naloga), držav in glavnih mest (7. naloga),
živali (20. naloga) ter nekaterih ključnih pojmov (21. naloga), ki so povezani z Latinsko
Ameriko. 95,24 % nalog preverja doseganje učnih ciljev na nižjih stopnjah Bloomove
taksonomije, od tega večina na ravni znanja. Teh nalog je bistveno preveč, manjkajo pa
naloge, ki bi preverjale doseganje višjih učnih ciljev. Najvišja raven je uporaba, kamor pa
lahko uvrstimo le eno nalogo. Učitelj bi moral v pisnem preizkusu znanja preoblikovati
precejšen delež nalog in jih dvigniti na višje ravni, če bi hotel doseči višjo kakovost preizkusa.
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Preglednica 12: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja D.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Naravnogeografske
značilnosti
1., 2., 3.,
12.
Latinske Amerike
8., 9., 10., 11.
14., 15., 16.,
Prebivalstvo Latinske Amerike
17., 18.
Življenje ljudi v LA
5., 6.
Človekovi posegi v pokrajino
13.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
4., 7., 19., 20., 21.
operativnim učnim ciljem
V drugem delu pisnega preizkusa znanja E, kjer se ocenjuje znanje učencev o Severni
Ameriki, je učitelj zelo dosledno upošteval učne cilje, zapisane v učnem načrtu. Za to
področje je zapisanih 8 spoznavnih ciljev, od katerih v pisni preizkus ni vključen samo eden.
Vzrok za to je najverjetneje dejstvo, da je učitelj preverjal znanje samo s področja fizične
geografije, kar ti cilji tudi zajemajo. Podoben delež učnih ciljev, ki jih je učitelj ocenjeval,
smo zasledili tudi o prebivalstvu Afrike in Južne Afrike. Ostale naloge so večinoma zahtevale
znanje o gospodarstvu v Afriki, kjer pa smo nekatere naloge težje povezali z učnimi cilji, saj
to vsebinsko področje v Učnem načrtu za geografijo (2011) ni posebej razdelano. 7. nalogo
smo uvrstili k dvema vsebinama, saj polovica naloge preverja doseganje učnih ciljev na
področju prebivalstva, druga polovica pa na področju gospodarstva Afrike. Z vidika
Bloomove taksonomije pisni preizkus znanja E ni dovolj kakovosten. Naloge namreč
preverjajo doseganje učnih ciljev zgolj na ravni znanja in razumevanja. S 65 % prevladujejo
naloge na ravni znanja, 35 % pa je nalog, ki preverjajo razumevanje učne snovi. Vsekakor bi
učitelj moral v pisnem preizkusu naloge iz prve ravni nadomestiti s tistimi, ki bi preverjale
doseganje učnih ciljev na stopnji analize, sinteze in vrednotenja.
Preglednica 13: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja E.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Prebivalstvo Afrike
1., 4., 6., 7.
Gospodarstvo Afrike
3., 2., 5., 7.,
9., 12., 13.
Južna Afrika
8., 10., 11.
Ameriko sestavlja več Amerik
14., 17., 19.
Naravnogeografske
značilnosti
15., 16., 18., 20.
Severne Amerike
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
operativnim učnim ciljem
* 7. naloga enakovredno zajema vsebine s področja prebivalstva in gospodarstva Afrike.
Ob pregledu učne vsebine, ki je zajeta v pisni preizkus znanja F, smo ugotovili, da je učitelj
ustrezno ocenil doseganje večine učnih ciljev, ki so za to temo zastavljeni v učnem načrtu. O
splošnih značilnostih Azije je učitelj vključil vsebine vseh zapisanih učnih ciljev. Nekoliko
manj jih je zajel na področju Vzhodne Azije, kjer je izpustil 2 od 5 učnih ciljev. Tudi ta dva
cilja se zdita enako pomembna in zato menimo, da bi ju učitelj moral vključiti v preizkus. V
Preglednici 14 je zapisano, da 4 naloge neposredno ne pokrivajo učnih ciljev, vendar zanje
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vseeno menimo, da so v skladu z učnim načrtom. Zajemajo namreč splošne geografske
značilnosti Azije, katerih poznavanje je prav tako zahtevano v splošnih učnih ciljih. Naloge
preverjajo znanje učencev na petih ravneh Bloomove taksonomije – izpustil je le najvišjo
stopnjo vrednotenje. Izbira stopenj je ustrezna, saj skoraj zadosti priporočilom, da mora pisni
preizkus znanja vsebovati naloge na vseh ravneh Bloomove taksonomije. Kljub temu se je
učitelj preveč oklepal prve taksonomske ravni znanja, na višje taksonomske ravni pa je uvrstil
le 2 nalogi. To predstavlja 14,29 %, kar je bistveno premalo. Da bi dosegel priporočenih 35
%, bi na višjo raven moral dvigniti še približno 3 naloge. Ostalih 85,71 % nalog je uvrščenih
na nižje taksonomske ravni, od teh le ena ocenjuje doseganje učnega cilja na ravni uporabe.
Preglednica 14: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja F.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Naravnogeografske
značilnosti
1., 5.
6.
4.
Azije
Prebivalstvo inposelitev Azije
7., 8., 12.
Vzhodna Azija
2., 14.
13.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
3., 9., 10., 11.
operativnim učnim ciljem
V pisnem preizkusu znanja G sta zajeta dva obsežnejša vsebinska sklopa iz učnega načrta,
ki smo ju zaradi bolj sistematične analize razdelili na posamezne vsebine. Ugotovili smo, da
je bil učitelj pri upoštevanju določenih učnih ciljev zelo dosleden. Naloge je zastavil tako, da
je pri učencih preveril doseganje vseh učnih ciljev, ki so zapisani znotraj navedenih
vsebinskih področij. Nekaj učnih ciljev je izpuščenih na področju gibanja Zemlje, vendar je to
glede na širok obseg področja povsem upravičeno. Naloge preverjajo znanje na prvih treh
ravneh Bloomove taksonomije – največ na ravni znanja (8 ali 66,67 % nalog). Najbolje bi
kakovost preizkusa učitelj izboljšal tako, da bi z omenjenimi nalogami preverjal znanje
učencev na najvišjih treh ravneh – na ravni analize, sinteze in vrednotenja, saj jih v
obstoječem preizkusu ni. Za razliko od teh ravni je bil učitelj zelo dosleden pri snovanju nalog
na ravni razumevanja in uporabe. Na obeh sta po dve nalogi, kar skupno predstavlja 33,33 %.
To je ravno pravšnji delež nalog na teh dveh ravneh glede na priporočila za kakovosten
preizkus znanja.
Preglednica 15: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja G.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Orientacija v naravi
11.
Upodabljanje
7., 9., 12
4.
Zemljinega površja
Orientacija naZemljini obli
1., 2., 10.
6.
Gibanje Zemlje
3., 5., 8.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
2.
operativnim učnim ciljem
Tema na začetku pisnega preizkusa znanja H ni zapisana, vendar nam je učitelj ob
posredovanju preizkusa pripisal, da je bil to zadnji preizkus znanja v 9. razredu, zato
sklepamo, da gre za pregledni pisni preizkus znanja ob koncu šolskega leta. Pri tem je učitelj
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zajel zgolj 4 od 11 vsebinskih tem, ki so zapisane v učnem načrtu. Najbolj se je osredotočil na
ocenjevanje doseganja učnih ciljev v poglavju o gospodarstvu Slovenije, posebej pa je ocenil
znanje o treh izbranih slovenskih pokrajinah. Razumljivo je, da učitelj ni preverjal vseh
zastavljenih ciljev, saj bi bil preizkus sicer preobsežen, vendar menimo, da bi za tako vrsto
preizkusa moral izbrati cilje iz (skoraj) vseh vsebinskih področij. Najbolj optimalno bi bilo, da
bi za vsako področje zastavil po eno ali dve nalogi in tako resnično ocenil znanje celotnega
šolskega leta. Kljub vsemu v preizkusu nismo našli nobene naloge, ki ne bi ustrezala vsaj
enemu učnemu cilju v učnem načrtu. Vse naloge v pisnem preizkusu znanja H lahko
uvrščamo na nižje taksonomske ravni – znanje in razumevanje. Nalog na teh dveh ravneh je
torej bistveno preveč, posledično pa se učitelj ni osredotočil na ocenjevanje doseganja višjih
ciljev, kar ni ustrezno. Še posebej to njegovo odločitev kritiziramo, ker gre za ocenjevanje
širšega oz. bolj splošnega znanja o Sloveniji, kar pa zagotovo ne zajema samo znanja in
razumevanja. Učitelj bi namreč ob koncu šolskega leta pri učencih 9. razreda moral doseči, da
bi o Sloveniji imeli širši pogled, da bi znali določene odločitve, težave in stanje v državi
analizirati in vrednotiti, hkrati pa tudi biti kritični do podatkov in nakazovati na nove rešitve.
Preglednica 16: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja H.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Gospodarstvo Slovenije
1., 2., 3., 4., 5., 6.
Predalpske pokrajine
7., 10.
Dinarskokraške pokrajine
8.
Obsredozemske pokrajine
9.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
operativnim učnim ciljem
Učna tema v pisnem preizkusu znanja I ni določena, glede na datum pa sklepamo, da je šlo
za enega prvih pisnih preizkusov znanja v določenem šolskem letu, zato tudi naloge
preverjajo bolj splošno znanje o Sloveniji. Učne cilje smo razporedili v 3 večje vsebinske
sklope. Od zapisanih je učitelj najmanj ciljev preverjal v drugem sklopu o geografskem
prostoru, najbolj široko pa je znanje učencev ocenil na področju naravnogeografskih enot oz.
značilnosti Slovenije. 7. naloga zahteva razlago zelo splošnih naravnogeografskih pojmov, ki
bi jih lahko preverjali praktično v kateremkoli preizkusu znanja, 11. naloga pa (tako kot smo
omenili že v pisnem preizkusu znanja C) po našem mnenju že sega na državno zavest in
splošno razgledanost o lastni državi, saj se navezuje na državne praznike. Po opravljeni
analizi smo ugotovili, da vse naloge preverjajo doseganje učnih ciljev na prvih dveh stopnjah
Bloomove taksonomije. Že večkrat smo poudarili, da taka razporeditev ni ustrezna, saj od
učencev ne zahteva višjih miselnih procesov in zato tudi njihovo znanje ne dosega višjih
ravni.
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Preglednica 17: Specifikacijska preglednica pisnega preizkusa znanja I.
NIŽJE
VIŠJE
VSEBINA
TAKSONOMSKE UPORABA TAKSONOMSKE
STOPNJE
STOPNJE
Naravnogeografske
enote
1., 2., 3., 4., 4., 6.
Slovenije
Geografski prostor Slovenije kot
5., 8.
dejavnik razvoja Slovenije
Prebivalstvo Slovenije
9., 10.
Naloge, ki neposredno ne zadostijo
11.
7.
operativnim učnim ciljem
* Zaradi napake pri oštevilčenju nalog v pisnem preizkusu znanja I sta dve nalogi označeni s
številko 4.
V vsebinski analizi nalog na pisnih preizkusih znanja in v razvrščanju ocenjenih učnih ciljev
na Bloomovi taksonomiji smo ugotovili, da imajo učitelji v tem delu sestavljanja pisnih
preizkusov znanja veliko težav. Izmed vseh devetih pisnih preizkusov znanja v analizi nismo
našli niti enega, ki bi temu kriteriju zadostil. Še najbolj se mu je približal učitelj, ki je
oblikoval pisni preizkus znanja F, saj je oblikoval naloge na petih stopnjah – izpuščena je le
najvišja taksonomska raven vrednotenje. Kar pri 5 pisnih preizkusih znanja (A, B, E, H, I) so
vse naloge na prvih dveh ravneh Bloomove taksonomije, v dveh (G, D) pa je zastopana tudi
tretja raven uporaba. Poleg teh je analiza dodana samo v enem pisnem preizkusu znanja (C).
Zavedamo se, da je sestavljanje in vrednotenje najlažje in časovno najbolj ekonomično na
prvih dveh ali treh taksonomskih ravneh, vendar to ne bi smel biti razlog za tako izrazito
pomanjkanje nalog na višjih ravneh. Šele s temi namreč učencem zagotovimo dolgotrajnejše
znanje, ki ga bodo kasneje uporabili tudi na drugih področjih. Hkrati velja opozoriti, da je
izbira učiteljev, na katerih stopnjah Bloomove taksonomije bodo zastavljene naloge, precej
omejena. Če so cilji, zapisani v učnem načrtu, uvrščeni na nižje ravni taksonomije, ne
moremo od učiteljev pričakovati, da bodo ocenjevali, kako učenci analizirajo ali vrednotijo
določene vsebine.
Učitelji posledično niso zadostili deležem nalog, ki naj bi jih uvrstili na posamezne ravni. Že
v teoretičnem delu smo zapisali, da se priporoča 30 % nalog na ravni znanja, 35 % na ravni
razumevanja in uporabe ter prav tako 35 % nalog na ravni analize, sinteze in vrednotenja
(Struktura in opis …, 2018). Težave so nastale že na ravni znanja – vsi učitelji so v preizkuse
vključili več kot 30 % nalog s te ravni. Najmanjši delež nalog na prvi stopnji je bil 41,67 %
pri pisnem preizkusu znanja I, največji pa 85,71 % pri pisnem preizkusu znanja D. Vsi ostali
so se gibali med 50 in 70 %, kar je bistveno preveč. Logična posledica tega dejstva je, da je
bilo v večini primerov nalog na vseh ostalih stopnjah premalo. Edini učitelj, ki se je približal
meji skupno 35 % nalog na ravni razumevanja in uporabe, je bil avtor pisnega preizkusa
znanja G, ki je za ti dve ravni skupno sestavil 33,33 % nalog (polovico nalog na vsaki ravni).
Približala sta se sicer tudi avtorja pisnih preizkusov znanja B (33,33 %) in E (35,00 %),
vendar je potrebno upoštevati, da so znotraj teh deležev samo naloge na ravni razumevanja,
kar pa kriterijem ne zadostuje. Še manj so se učitelji kriterijem približali na najvišjih treh
taksonomskih ravneh. V pisnem preizkusu znanja C je teh nalog samo 7,14 %, v pisnem
preizkusu znanja F 14,29 %, v vseh ostalih pa nalog na teh taksonomskih ravneh sploh ni.
Večina učiteljev sledi zastavljenim učnim ciljem in jih bolj ali manj v pisnih preizkusih
znanja tudi ocenjuje. Pri tem je bil najbolj dosleden učitelj pri pisnem preizkusu znanja D, saj
je preveril vse učne cilje, ki so za to temo zapisani v učnem načrtu. Zelo dobro se je učnim
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ciljem približal tudi učitelj, ki je sestavil pisni preizkus znanja A, saj je z nalogami preveril 10
od 13 učnih ciljev. Manj dosledna sta bila učitelja pri preizkusu E in F. Pisni preizkus znanja
E je v drugem delu zelo dobro zadostil ciljem (preverjenih je bilo 7 od 8), v prvem delu pa
tega nismo mogli natančno opredeliti, saj je tema zelo široka in ne moremo vedeti, kaj
natančno je učitelj želel preveriti. Podobno je tudi v delu pisnega preizkusa F, kjer učitelj
preverja splošne značilnosti Azije. Kljub temu je bistveno, da učitelja nista popolnoma
skrenila s poti, saj sta vseeno zadostila kar precejšnemu delu učnih ciljev. Precej ustrezno sta
doseganje učnih ciljev preverila tudi učitelja pri preizkusu G in B (preverjena približno
polovica učnih ciljev). Čeprav smo tudi v specifikacijskih preglednicah za pisne preizkuse
znanja C, H in I določili vsebine nalog, je bilo to težje storiti, saj so bile teme pisnih
preizkusov znanja širše. Najbolj je izstopal pisni preizkus znanja H, za katerega smo že
ugotovili, da je bil celoleten in je zato razumljivo, da je učitelj z njim preveril doseganje le
majhnega deleža učnih ciljev.

3.3.5 TIPI IN RAZPOREDITEV NALOG V PISNIH PREIZKUSIH
ZNANJA
Na tej točki analize smo ugotavljali, katere in koliko različnih tipov nalog vsebuje posamezen
preizkus ter kako so naloge v njih razporejene. Pri določanju tipov nalog večinoma nismo
imeli težav, saj je zelo jasno razvidno, za kateri tip gre. Nekaj več nejasnosti se je pojavilo pri
strukturiranih nalogah, saj je bilo nekatere težko ločiti od nalog s kratkimi odgovori. V
teoretičnem delu smo zapisali, da so strukturirane naloge tiste, ki imajo na začetku podano
uvodno informacijo (zemljevid, sliko, starostno piramido, klimogram …), v nadaljevanju pa
vprašanja oz. naloge, ki se bolj ali manj navezujejo nanjo. V pisnih preizkusih znanja smo
našli tudi nekaj nalog, ki imajo več podvprašanj, ki se navezujejo na isto tematiko, a nimajo
uvodne informacije. Odločili smo se, da bomo nalogo obravnavali kot strukturirano, če ima
le-ta v uvodu informacijo, na katero se navezujejo vprašanja. Naloga je za nas strukturirana
tudi, če ima pod uvodno informacijo le eno vprašanje (npr. 12. naloga v pisnem preizkusu
znanja A). Pojavile pa so se naloge, ki sicer nosijo neko informacijo v obliki slike, vendar leta ni bistvena za reševanje (npr. 4. naloga v pisnem preizkusu znanja D). V takih primerih
smo nalogo uvrstili med tiste s kratkimi odgovori, saj je slika dodana le kot ponazorilo
vsebine naloge.
Pisni preizkus znanja A vsebuje 5 različnih tipov nalog, kar je glede na priporočila preveč.
Največkrat se pojavijo strukturirane naloge – teh je 42,86 %, vključujejo pa različne tipe
nalog. 5 nalog vsebuje vprašanja s kratkimi odgovori, samo 9. naloga pa je kombinirana z
nalogo alternativne izbire. Nekoliko manj je nalog s krajšimi odgovori in nalog esejskega tipa,
obe vrsti pa se pojavita v enakem deležu (21,43 %). Pri tem je treba poudariti, da se pri
esejskem tipu nalog ne zahteva pretirano dolg odgovor, vendar pa precej bolj kompleksen kot
pri nalogah s krajšimi odgovori. Preizkus vsebuje po eno nalogo dopolnjevanja in
alternativnega tipa.
Preglednica 18: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja A.
Naloge
Naloge s
Naloge
Strukturirane
esejskega krajšimi
dopolnjevanja
naloge
tipa
odgovori
Št.
3
3
1
6
nalog
%
21,43
21,43
7,14
42,86
80

Naloge
alternativnega
tipa

Skupno
št. nalog

1

14

7,14

100

Sledi predlog preoblikovanja 11. naloge (iz naloge dopolnjevanja v nalogo s kratkimi
odgovori), s čimer bi zmanjšali število različnih tipov nalog v pisnem preizkusu znanja.
11. Gospodarstvo Avstralije in Oceanije. Odgovori na spodnja vprašanja.
a) Od katerih treh surovin ali produktov je odvisen izvoz Avstralije?
_________________________________________________________________________
b) Katera je glavna kmetijska dejavnost v Avstraliji?__________________________
c) Zapiši dve dejavnosti, s katerima se ukvarja velik del prebivalstva Oceanije (razen Nove
Zelandije).___________________________________________________________
Priporočilo, da se naloge razporedi glede na tip nalog, je v pisnem preizkusu A le deloma
uresničeno. Esejski tipi nalog so vsi na koncu preizkusa, kar je smiselno, saj zahtevajo več
razmisleka in bolj kompleksen odgovor ter so težje od drugih. Vse predhodne naloge niso
razporejene niti po tipih nalog niti po težavnosti. Menimo, da je 12. naloga precej bolj
enostavna kot marsikatera naloga pred njo. Učenec namreč dejansko ne potrebuje znanja o
poselitvi Avstralije, dovolj je, da odgovor razbere iz priloženega tematskega zemljevida.
Ugotovili smo, da so naloge v pisnem preizkusu A razporejene po področjih. Prva polovica
nalog se navezuje na fizično geografijo, v drugem delu pa so vse naloge povezane z družbeno
geografijo.
V pisnem preizkusu znanja B se pojavijo štirje različni tipi nalog, kar povsem zadostuje
kriterijem. Močno prevladujejo naloge s krajšimi odgovori, saj jih je kar 73,33 %. Precej manj
(13,33 %) je nalog dopolnjevanja, še pol manj pa nalog alternativnega tipa in strukturiranih
nalog. Pri strukturirani nalogi vsa vprašanja od učencev zahtevajo kratek odgovor.
Preglednica 19: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja B.
Naloge s
Naloge
Naloge
Strukturirane
krajšimi
alternativnega
dopolnjevanja
naloge
odgovori
tipa
Št. nalog
11
2
1
1
%
73,33
13,33
6,67
6,67

Skupno št.
nalog
15
100

Ob pregledovanju posameznih nalog v preizkusu znanja nismo zaznali nobenega posebnega
zaporedja. Ker je nalog s krajšimi odgovori veliko, si večinoma sledijo ena drugi, vmes pa so
vrinjeni še ostali tipi nalog. Menimo, da naloge niso razporejene po težavnosti, tematike pa se
iz naloge v nalogo menjajo. Izpeljemo torej lahko zaključek, da so vse naloge v pisnem
preizkusu povsem naključno razporejene.
Med nalogami, ki jih je učitelj vključil v pisni preizkus znanja C, prevladujejo naloge s
krajšim odgovorom – 64,29 %. Samo ta tip nalog se pojavi tudi v štirih strukturiranih nalogah.
Dodana je ena naloga izbirnega tipa. V celotnem preizkusu znanja torej najdemo 3 različne
tipe nalog, kar ustreza priporočilom iz teoretičnega dela magistrskega dela. Učitelj bi lahko
dvignil kakovost pisnega preizkus znanja tako, da bi število nalog posameznega tipa med
seboj nekoliko bolj uravnotežil.
Preglednica 20: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja C.
Naloge s krajšimi
Strukturirane
Naloge izbirnega
odgovori
naloge
tipa
Št. nalog
9
4
1
%
64,29
28,57
7,14
81

Skupno št. nalog
14
100

Tudi pri tem preizkusu nismo uspeli ugotoviti, po katerem ključu je učitelj določil vrstni red
nalog. Izključili smo kriterij tipa nalog, saj niso vse po tipu enake naloge zapisane ena za
drugo. Prav tako učitelj ni upošteval teme nalog oz. učne vsebine, saj se pojavijo na več
mestih v preizkusu. Zdi se nam, da naloge niso razporejene niti po težavnosti, saj menimo, da
prva naloga ni najlažja in zadnja ni najtežja. Edino, kar lahko rečemo je, da so naloge
razporejene naključno.
Učitelj je v pisni preizkus znanja D vključil 21 nalog, od tega je skoraj polovica oz. 47,62 %
nalog s krajšimi odgovori. Ta tip naloge v preizkusu prevladuje, ostali štirje tipi pa so
približno enakomerno izbrani. Največ je strukturiranih nalog (19,05 %), v katerih so naloge
različnih tipov – najpogosteje vprašanja, ki zahtevajo kratek odgovor, pojavi pa se tudi naloga
izbirnega tipa in naloga dopolnjevanja, pri nekaterih nalogah pa morajo učenci določene
podatke vpisovati v nem zemljevid. V preizkus so vključene tudi 3 naloge izbirnega tipa ter
po 2 nalogi dopolnjevanja in povezovanja. Da bi se kakovost pisnega preizkusa znanja
izboljšala, bi učitelj moral izključiti vsaj en tip nalog – torej te naloge izključiti iz preizkusa
ali pa jih preoblikovati. Najbolj smiselno bi bilo to storiti z nalogami povezovanja, saj jih je
po številu enako kot nalog dopolnjevanja, vendar se ta tip pojavi že v eni od strukturiranih
nalog.
Preglednica 21: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja D.
Naloge s
Naloge
Naloge
Strukturirane
krajšimi
izbirnega
dopolnjevanja
naloge
odgovori
tipa
Št. nalog
10
2
4
3
%
47,62
9,52
19,05
14,29

Naloge
Skupno
povezovanja št. nalog
2
9,52

21
100

Pisni preizkus znanja vsebuje 5 različnih tipov nalog, ki pa niso ustrezno razporejene. Niso
razporejene po tipih nalog, ampak so razporejene glede na vsebino. Prva tretjina nalog se
nanaša na vsebine iz poglavja o Srednji Ameriki, drugi dve tretjini pa na preverjanje znanja o
Južni Ameriki. Čeprav so naloge razporejene po nekem sistemu, le-ta ni ustrezen.
Pisni preizkus znanja E vsebuje 5 različnih tipov nalog. Nekaj več kot polovico oz. 55,00 %
predstavljajo naloge s krajšimi odgovori, precej manj (25,00 %) pa je strukturiranih nalog.
Tudi znotraj teh nalog so vsa vprašanja zastavljena tako, da se od učencev pričakuje zapis
kratkega odgovora. V preizkusu torej prevladujejo vprašanja oz. naloge s krajšimi odgovori.
Prisotni sta še 2 nalogi povezovanja in po ena naloga alternativnega in izbirnega tipa. Ker je
različnih tipov preveč, bi bilo po našem mnenju bolje, da bi učitelj enega od zadnjih dveh
nalog izključil in nalogo preoblikoval v katerikoli drugi tip, ki je že prisoten v preizkusu.
Najlažje bi bilo, če bi učitelj 14. nalogo zastavil na isti princip kot 7. nalogo. Namesto
izbirnega tipa bi postala naloga alternativnega tipa. Spremeniti bi moral zgolj navodilo in
zraven vsake trditve zapisati alternative, med katerimi bi učenci zbirali (da ali ne).
Preglednica 22: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja E.
Naloge s
Naloge
Naloge
Skupno
Strukturirane
Naloge
krajšimi
izbirnega alternativnega
št.
naloge
povezovanja
odgovori
tipa
tipa
nalog
Št. nalog
11
5
1
1
2
20
%
55,00
25,00
5,00
5,00
10,00
100
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Učitelj nalog v pisnem preizkusu ni povsem naključno razporedil. Ugotovili smo, da jih je
razporedil po učni vsebini oz. temi. Prvih 13 vprašanj se nanaša na poznavanje Afrike, ostalih
7 pa na temo Severne Amerike.
Pisni preizkus znanja F vsebuje kar 6 različnih tipov nalog. Glede na priporočila bi učitelj
moral izključiti naloge vsaj dveh tipov. Najlažje bi to storil pri nalogah urejanja,
dopolnjevanja ali izbirnega tipa, saj se vsak od teh tipov pojavni samo enkrat. V preizkusu
prevladujejo naloge s krajšimi odgovori, saj jih je kar 42,86 %. Po številčnosti jim sledijo
strukturirane naloge s 21,43 % deležem. Večina vprašanj pri tej vrsti nalog zahteva kratek
odgovor. Pojavita se tudi 2 nalogi povezovanja.
Preglednica 23: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja F.
Naloge s
Naloge
Skupno
Naloge
Strukturirane
Naloge
Naloge
krajšimi
izbirnega
št.
dopolnjevanja
naloge
povezovanja urejanja
odgovori
tipa
nalog
Št.
6
1
3
1
2
1
14
nalog
%
42,86
7,14
21,43
7,14
14,29
7,14
100
Čeprav se v preizkusu pojavi veliko različnih tipov nalog, ki zahtevajo različne strategije
reševanja, naloge niso pravilno razporejene po tipih. Učitelj torej ni upošteval
najpomembnejšega navodila pri razvrščanju nalog, upošteval pa ni niti pravila, naj bodo
naloge razvrščene po težavnosti. Zadnja naloga vsekakor ni najtežja, saj ima glede na
tematiko zelo širok nabor različnih možnosti za odgovor, kar pomeni, da ima učenec zelo
malo možnosti, da je njegov odgovor napačen. Sklepamo, da so naloge naključno razvrščene.
Pisni preizkus znanja G vsebuje 3 različne tipe nalog, kar popolnoma zadostuje kriterijem.
Prevladujejo naloge s krajšimi odgovori, saj jih je 66,67 %. Pri vseh se zahtevajo res kratki
odgovori – samo ključne besede ali pa kratke utemeljitve. Podobno se pričakuje tudi pri
strukturiranih nalogah, saj je večina vprašanj zastavljena tako, da zahtevajo kratek odgovor –
izjema je le eno vprašanje, ki zahteva izbiro enega pravilnega odgovora. Pri dveh nalogah
morajo učenci dopolnjevati besedilo. Učiteljev preizkus bi bil bolj kakovosten v primeru, da
bi število nalog posameznih tipov med seboj bolj uravnotežil.
Preglednica 24: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja G.
Naloge s krajšimi
Naloge
Strukturirane
odgovori
dopolnjevanja
naloge
Št. nalog
8
2
2
%
66,67
16,67
16,67

Skupno št. nalog
12
100

Ugotovili smo, da so naloge v pisnem preizkusu G naključno razvrščene. Izključili smo
najbolj priporočeno razvrstitev po tipih nalog, saj so naloge s krajšimi odgovori zapisane na
začetku in na koncu, vmes pa so naloge ostalih dveh tipov. Naloge niso razvrščene niti po
vsebini.
V pisni preizkus znanja H so zajeti 4 različni tipi nalog in nobeden od teh ne prevladuje. Na
tem mestu je učitelj zelo dobro upošteval priporočila za oblikovanje preizkusov. Vključil je
po 3 naloge s krajšimi odgovori in strukturirane naloge. V slednje so vključena vprašanja, ki
zahtevajo krajše odgovore, samo ena naloga pa je izbirnega tipa. Poleg teh je vključil še po 2
nalogi dopolnjevanja in povezovanja.
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Preglednica 25: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja H.
Naloge s
Naloge
Strukturirane
Naloge
krajšimi
dopolnjevanja
naloge
povezovanja
odgovori
Št. nalog
3
2
3
2
%
30,00
20,00
30,00
20,00

Skupno št.
nalog
10
100

Ob pregledovanju smo ugotovili, da isti tip naloge ni nikjer zapisan skupaj, torej so naloge
razvrščene naključno. Edino, kar smo uspeli ugotoviti, je, da prva polovica nalog pokriva
večinoma področje družbene geografije, druga polovica pa fizične geografije.
Pisni preizkus znanja I vsebuje samo dva različna tipa nalog – strukturirane naloge in naloge
s krajšimi odgovori. Oba tipa nalog sta zastopana v enaki meri, torej je vsakih nalog 50,00 %
(6 nalog). Na prvi pogled torej ne prevladuje noben tip nalog, vendar ob podrobni analizi
ugotovimo, da temu ni tako. Strukturirane naloge so v veliki meri sestavljene iz vprašanj s
krajšimi odgovori. Samo dve vprašanji sta tipa dopolnjevanja in eno vprašanje izbirnega tipa.
Glede na ta podatek lahko zaključimo, da v tem pisnem preizkusu znanja prevladujejo naloge
oz. vprašanja s krajšimi odgovori.
Preglednica 26: Tipologija nalog v pisnem preizkusu znanja I.
Naloge s krajšimi odgovori
Strukturirane naloge
Št. nalog
6
6
%
50
50

Skupno št. nalog
12
100

Naloge v pisnem preizkusu znanja niso razporejene po tipih nalog niti po težavnosti, smo pa
ob analizi ugotovili, da jih je učitelj razdelil po področju v geografiji oz. po učni vsebini.
Prvih 9 nalog je fizičnogeografskih. Najprej so zastavljena vprašanja o površju Slovenije, o
geoloških obdobjih, sledijo naloge o kamninah ter naloge o vremenu in podnebju. V drugem
delu so naloge iz družbene geografije – na temo prebivalstva, državnih praznikov in simbolov.
V analizi tipov nalog smo ugotovili, da so se v pisnih preizkusih znanja pojavili vsi v
teoretičnem delu omenjeni tipi nalog. Iz Preglednice 27 je razvidno, da so daleč najbolj
zastopane naloge s krajšimi odgovori, saj jih je bilo v vseh preizkusih skupno kar 67 oz. 50,76
%. Približno polovico manj (natančno 34 oz. 25,76 %) je bilo strukturiranih nalog. Ko smo jih
bolj natančno proučili, smo opazili, da se znotraj strukturiranih nalog pojavljajo različni tipi
vprašanj – alternativni tip, povezovanje, izbirni tip, dopolnjevanje, v praktično vsaki
strukturirani nalogi pa smo našli vprašanja, ki zahtevajo kratek odgovor. Ta ugotovitev je
samo še potrdila dejstvo, da v pisnih preizkusih znanja izrazito prevladujejo naloge s krajšimi
odgovori. Ta dva tipa nalog sta hkrati tudi edina, ki so jih v svojih pisnih preizkusih znanja
uporabili vsi učitelji. Sklepamo, da je vzrok za to v enostavnem snovanju nalog, hitrem
odgovarjanju učencev in hkrati tudi nezapletenemu vrednotenju odgovorov. Ta tip nalog je po
našem mnenju najbolj časovno ekonomičen, saj omogoča zelo hitro ugotavljanje učenčevega
znanja.
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Preglednica 27: Tipologija nalog posameznih pisnih preizkusov znanja.
A
Naloge
esejskega tip
Naloge
s
krajšimi
odgovori
Naloge
dopolnjevanja
Strukturirane
naloge
Naloge
izbirnega tipa
Naloge
alternativnega
tipa
Naloge
povezovanja
Naloge
urejanja
Skupno št. nalog
Št.
različnih
tipov nalog

B

C

D

E

F

G

H

I

3
3

11

1

2

6

1

1

9

10

11

2

6

8

3

1

2

2

2

3

4

4

5

3

1

3

1

1

1

6

6

1
2

2

2

2

1
14

15

14

21

20

14

12

10

12

5

4

3

5

5

6

3

4

2

Skupno
št. nalog

%

3

2,27

67

50,76

10

7,58

34

25,76

6

4,55

3

2,27

8

6,06

1

0,76

132

100

Vsi ostali tipi nalog zahtevajo veliko več razmisleka in natančnosti pri oblikovanju, kar
predvidevamo, da je razlog za majhno število nalog. 10-krat (7,58 %) so se pojavile naloge
dopolnjevanja, ki jih je v svojih preizkusih uporabilo 6 učiteljev. Skupno 8-krat (6,06 %) so se
v štirih pisnih preizkusih znanja pojavile naloge povezovanja in 6-krat (4,55 %) naloge
izbirnega tipa. Oboje so v pisne preizkuse vključili po štirje učitelji. Po tri naloge so bile
alternativnega in esejskega tipa, samo ena naloge pa je bila naloga urejanja. Poleg slednje je v
pisnem preizkusu tudi naloge esejskega tipa uporabil samo en učitelj. Kljub temu da je
oblikovanje omenjenih nalog bolj zahtevno, nas je presenetilo, da so bile tako malokrat
uporabljene. Tudi te naloge namreč učencem omogočajo izkazovanje znanja – mogoče
nekaterim še bolj kot naloge s krajšimi odgovori.
Pisni preizkusi znanje se razlikujejo tudi to številu različnih tipov nalog. Najmanj raznolik je
pisni preizkus znanja I, saj vključuje samo dva različna tipa nalog. Ob natančnem pregledu
smo ugotovili, da je preizkus v veliki meri sestavljen samo iz nalog s krajšim odgovorom, kar
nikakor ni ustrezno. Na drugi strani imamo 4 učitelje, ki so v svoje preizkuse vključili 5 ali 6
različnih tipov nalog. To od učencev zahteva že precej različnih strategij za reševanje nalog in
posledično izkazovanje znanja, kar lahko nekatere učence zmede, saj morajo biti osredotočeni
na tehniko reševanja in ne samo na njihovo znanje.
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Graf 3: Razporeditev nalog v pisnih preizkusih znanja.

2
Področje v geografiji
Učna vsebina
5

Naključno
2

Ugotovili smo, da nihče ni upošteval pravila, kako razporediti naloge v pisnem preizkusu
znanja. Priporočila narekujejo, da se naloge razporedijo po tipu nalog, saj tako učencem
olajšamo reševanje, ker jim ni treba stalno menjati tehnike reševanja. Odsvetuje se
razporeditev po učni vsebini ali po področju in prav to so počeli učitelji v raziskavi. Kot
prikazuje Graf 3, sta po 2 učitelja naloge razporedila po učni vsebini in po področju. To
pomeni, da je učitelj pri pisnem preizkusu D v prvi del preizkusa razporedil naloge, ki
preverjajo znanje o Srednji Ameriki, v drugi del pa naloge o Južni Ameriki. Učitelj, ki je
oblikoval pisni preizkus znanja I, je v prvi del zapisal naloge, ki pokrivajo področje fizične
geografije, v drugi del pa naloge iz družbene geografije. Razvidno je, da je največ učiteljev
naloge razporedilo povsem naključno. Niso sledili napotkom razporejanja nalog po tipih niti
po težavnosti, saj v nobenem preizkusu znanja zadnja naloga ni najtežja ali težja od prve.

3.3.6 SPREMINJANJE TOČK V OCENE
V zadnjem delu analize pisnih preizkusov znanja smo se ukvarjali s točkovanjem in
kriterijem. Zanimalo nas je, kako učitelji vrednotijo odgovore in če je število možnih točk
zapisano pri vsaki nalogi posebej. Ugotavljali smo, kolikšno je skupno število točk in po
kakšnem kriteriju učitelji glede na doseženo število točk določajo končno oceno.
Skupno število točk na pisnem preizkusu znanja A je 56, število točk, ki jih učenec s
posameznimi odgovori lahko doseže, je zapisano zraven vsake naloge. Glede na skupno
število točk pri nalogah in zastavljena vprašanja sklepamo, da je učitelj večino odgovorov
vrednotil z 1 točko, izjema so le 3 naloge. 7. naloga v navodilu nima natančno opredeljenega
števila odgovorov – učenec to lahko le sklepa na podlagi števila točk (2 točki, 2 odgovora).
Podobno je tudi pri 13. in 14. nalogi, kjer ni jasno, kako se vrednotijo odgovori. Absolutni
kriterij za spreminjanje doseženega števila točk v oceno je v odstotkih zapisan na začetku
pisnega preizkusa znanja.
Na koncu vsakega vprašanja ali navodila za reševanje naloge v pisnem preizkusu znanja B
je dodano število možnih točk pri posamezni nalogi. Jasno je, da učenci za vsak pravilen
odgovor dobijo po eno točko, le pri 5. in 7. nalogi učenci prejmejo po 0,5 točke. Nejasno
točkovanje smo opazili pri treh nalogah. Pri 12. nalogi mora učenec zapisati več kot 2 stvari
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in za to prejme 1 točko, kar pomeni, da je posamezen odgovor vreden še manj kot 0,5 točke.
Pri 13. in 14. nalogi iz vprašanj ni razvidno, koliko odgovorov se sploh pričakuje, vendar
glede na točke sklepamo, da za vsak pravilen učenec prejme 0,5 točke. Pisni preizkus ima 46
možnih točk, kar je znotraj določenih okvirjev. Kriterij, po katerem se točke spremenijo v
ocene, je absolutni.
Pri večini nalog v pisnem preizkusu znanja C je razvidno, da je učitelj vsak posamezen
pravilen odgovor učencev ovrednotil z eno točko. Pri 1., 3. in 7. nalogi je odgovore vrednotil
z 0,5 točkami (npr. 0,5 točke za pravilno zapisan državni praznik in 0,5 točke za datum, ko ga
praznujemo). Pri 10. nalogi ne moremo trditi, ali je učitelj ustrezno točkoval nalogo, saj v
navodilu ni zapisanega točnega števila odgovorov. Pri vsaki nalogi je sicer ustrezno dodan
podatek o tem, s koliko točkami je učitelj vrednotil celotno nalogo. Na začetku pisnega
preizkusa je v absolutnem kriteriju zapisano, da je število možnih točk 32.
Vse naloge v pisnem preizkusu znanja D nosijo informacijo o tem, koliko točk lahko
doprinesejo h končnemu rezultatu. Pri večini nalog je število točk zapisano za celotno nalogo,
izjema pa so 3 strukturirane naloge, pri katerih so posebej vrednoteni odgovori za vsako
podvprašanje posebej. Koliko točk prinese posamezen odgovor, ni jasno pri 9., 17. in 20.
nalogi. Te že v vprašanju oz. navodilu niso pravilno zastavljene, saj ne opredeljujejo
natančnega števila pričakovanih odgovorov. Pri 21. nalogi (naloga povezovanja) je sicer
jasno, da je potrebno narediti 5 povezav med pojmi, vendar učenec za to prejme le 3 točke. Ni
razvidno, za koliko pravilnih povezav učenec prejme določeno število točk. Skupno število
možnih točk na pisnem preizkusu je 70, kar za 10 presega priporočilo o največjem možnem
številu točk. Kriterij ni zapisan, zato ne moremo vedeti, na kakšen način učitelj določi končno
oceno.
Učitelj je v pisnem preizkusu znanja E za vsako nalogo posebej določil število točk, ki jih
prinesejo pravilni odgovori. Pri večini je jasno, da en pravilen odgovor šteje eno točko. Pri 1.,
5., 10. in 17. nalogi v navodilu ni določeno število odgovorov, zato lahko le sklepamo, koliko
jih učitelj glede na točke zahteva, ni pa nujno, da je nameraval vsak odgovor vrednotiti z eno
točko. Pri 2. nalogi je sicer jasno, kako se vrednotijo odgovori, ampak je posamezen odgovor
vredno samo 0,5 točke. Kriterij za spreminjanje doseženega števila točk v ocene je absoluten.
Iz njega je razvidno, da je skupno število točk na preizkusu 63.
V pisnem preizkusu znanja F so nalogam dodani pravokotniki, v katerih je zapisano število
možnih točk, zraven pa prostor, v katerega je učitelj zapisal število točk, ki jih je posamezen
učenec zbral glede na zapisane odgovore. Učitelj se je od priporočil oddaljil le pri skupnem
številu točk. Pri preizkusu jih je mogoče zbrati 75, kar je 15 točk več, kot se priporoča. Za
pretvorbo točk v oceno je uporabil absolutni kriterij.
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Primer – 6. naloga: Zemljevid prikazuje Južno in Jugovzhodno Azijo, za
katero je značilno monsunsko podnebje.
a) Na zemljevid nariši puščice,
smeri potuje zimski monsun.

4
v

kateri

b) Podrobno opiši, zakaj vetrovi pozimi pihajo
prav v tej smeri.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
c) Utemelji, zakaj ima celinski del Južne in Jugovzhodne Azije samo eno deževno dobo na
leto.
_________________________________________________________________________
Komentar: Pri 6. nalogi je nastalo nekaj nejasnosti pri točkovanju, saj se od učenca
zahtevajo 3 odgovori, ki so skupno vrednoteni s 4 točkami. Menimo, da je učitelj z dvema
točkama ovrednotil vprašanje b, saj je od vseh vprašanj v nalogi najbolj kompleksno. To, da
je učitelj enemu od vprašanj dodelil večjo težo kot ostalima dvema, ni napačno, moral pa bi
poskrbeti, da bi bilo jasno določeno, kateri odgovor je vreden 2 točki.
Pri vsaki nalogi v pisnem preizkusu znanja G je dodano število točk, ki jih učenec lahko
zbere. Pri 4. nalogi je učitelj posamezen odgovor vrednotil z 0,5 točke. Vrednotenje odgovora
ni povsem jasno pri 8. in 11. nalogi, kjer bi po našem mnenju učitelj lahko vsaki nalogi
dodelil le 1 točko, ali pa bi moral natančneje opredeliti, kako bo vrednotil odgovor. Na
preizkusu je mogoče zbrati skupno 35 točk, kar je razvidno iz absolutnega kriterija.
Učitelj je v pisnem preizkusu znanja H pri nalogah dodal možno število točk v isti obliki,
kot učitelj pri preizkusu F. Zapisal je skupno število točk za vsako nalogo posebej. Drugače se
je odločil pri 2 strukturiranih nalogah, kjer je dodal točke za odgovore pri posameznih
podvprašanjih. Napako je storil pri 6. nalogi, kjer sploh ni zapisal števila točk, ki ga prinesejo
pravilni odgovori. Ko smo sešteli ostale točke, smo ugotovili, da se ujemajo z možnim
številom točk, ki je zapisano na začetku preizkusa in v kriteriju. To pomeni, da učitelj
rezultatov te naloge sploh ni upošteval, ali pa je naknadno spremenil skupno število točk in
kriterij. Vsekakor menimo, da se učitelju to ne bi smelo pripetiti. Skupno število točk brez 6.
naloge je 47, kriterij za določanje ocene pa je absoluten.
Učitelj je v pisnem preizkusu znanja I pri vsaki posamezni nalogi jasno zapisal, koliko točk
je mogoče zbrati s pravilnimi odgovori. Izjema je 2. naloga, kjer je učitelj še dodatno določil
število točk tudi pri posameznih podvprašanjih. Čeprav so točke določene pri vsaki nalogi,
moramo pri vrednotenju odgovorov opozoriti na nekaj pomanjkljivosti. Posamezne odgovore
pri 1., 2., 4., 4., 6. in 8. nalogi je učitelj ovrednotil samo z 0,5 točke. Nejasno je točkovanje pri
10. nalogi, kjer so nekateri odgovori vredni 0,5 točke, nekateri pa 1 točko, pri čemer ni
opredeljeno, kateri je vreden koliko. Skupno število točk na preizkusu je 40, kriterij, po
katerem je učitelj določil končne ocene, je absolutni. Učitelj ga je zapisal v začetku preizkusa,
meje med posameznimi ocenami pa so določene s točkami in odstotki.
Vsi učitelji, katerih pisne preizkuse znanja smo analizirali, se poslužujejo točk, s katerimi
vrednotijo odgovore učencev, jih nato seštejejo in preko kriterija določijo končno oceno. Zelo
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dobro sledijo navodilom, da mora biti razvidno, koliko točk se da doseči pri posamezni
nalogi. Učitelji pri nekaterih nalogah, ki imajo več vprašanj, dodajo število možnih točk k
vsakemu vprašanju posebej (npr. 3. naloga v pisnem preizkusu D). Izmed vseh 132 nalog, ki
so vključene v vse pisne preizkuse, smo našli samo eno, pri kateri število točk ni zapisano – 6.
naloga v pisnem preizkusu znanja H.
Preglednica 28: Različni načini, s katerimi so učitelji ponazorili število možnih točk pri
posameznih nalogah.
Način prikaza skupnega števila točk
Pisni preizkus znanja
2

A, F, H

( ___ / 3 )
( ___ / 5t )
___ / 1t
/4
2/

B, G
E
C
D
I

Že v poglavju 2.4.2. smo zapisali, da pri vrednotenju odgovorov načeloma velja pravilo – en
pravilen odgovor na ožje vprašanje, ena točka. Ob analizi pisnih preizkusov znanja smo
ugotovili, da učitelji pri večini nalog to dosledno upoštevajo. Učitelj, ki je sestavil pisni
preizkus znanja H, je vse naloge vrednotil po sistemu en odgovor, ena točka, v celotnem
naboru nalog, ki smo jih analizirali, pa je po tem sistemu vrednotenih 75 % nalog. Čeprav se
glede na različno dolžino, težavnost in pomembnost odgovora tega sistema točkovanja ni
smiselno vedno posluževati, menimo, da je tak sistem v pisnih preizkusih iz geografije v
osnovni šoli povsem ustrezen, ni pa nujen. Glede na tipe nalog, ki so jih učitelji uvrstili v
pisne preizkuse znanja, se nam tak sistem zdi zadosten, saj je večina odgovorov kratkih, učni
cilji, ki jih preverjajo, pa so najpogosteje uvrščeni na nižje stopnje Bloomove taksonomije.
Vsi odgovori so torej po izbranih kriterijih na nek način enakovredni. Poleg tega smo
prepričani, da je tak način vrednotenja odgovorov najbližje tudi učencem in njihovim staršem.
Učitelji so drugačen sistem točkovanja najpogosteje izbirali pri 4 do 5 nalogah na preizkus
(pisni preizkusi A, B, C, D, E). Največkrat so učitelji določene odgovore točkovali s
polovičnimi točkami, pri 12. nalogi v pisnem preizkusu znanja B pa je učitelj odgovore
vrednotil celo z manj kot 0,5 točke. V pisnem preizkusu znanja H 6. naloga sploh ni
ovrednotena. Zmedo pri učencih ustvarjajo tudi naloge, pri katerih so odgovori različno
točkovani (npr. 2. naloga v pisnem preizkusu znanja I, kjer učenec dobi 0,5 točke za vsako
pravilno zapisano geološko obdobje in 1 točko za zunanjo silo, ki je preoblikovala slovensko
površje). Sicer smo mnenja, da bi se učitelji polovičnim točkam morali izogibati, če pa se jih
že poslužujejo, mora biti drugačno vrednotenje jasno izraženo. Napaka, ki so jo učitelji pri
vrednotenju storili največkrat, je bila omenjena že pri analizi navodil za reševanje nalog in je
prikazana v spodnjem primeru.
Primer – 17. naloga iz pisnega preizkusa znanja E: Pred prihodom Evropejcev so v Severni
Ameriki živeli Indijanci. Kakšne so bile posledice za Indijance po prihodu Evropejcev?
(___/2)
Komentar: Naloga je povsem korektno zastavljena, edina težava nastane pri točkovanju.
Učitelj ni jasno določil števila odgovorov, ki zadostujejo za dve točki, zato učenec ne ve,
koliko odgovorov se pričakuje in ima tako manj možnosti, da zapiše ustrezen odgovor, ki
mu prinese vse točke.
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Graf 4 prikazuje skupno število možnih točk v posameznih pisnih preizkusih znanja.
Ugotovili smo, da ima najmanjše število možnih točk pisni preizkus znanja C – 32, največ pa
pisni preizkus znanja F – 75. V povprečju imajo pisni preizkusi 51,56 možnih točk.
Priporočeno je, da pisni preizkus znanja skupno ne presega 60 točk. To navodilo je upoštevalo
6 učiteljev, trije so to mejo presegli. Pisni preizkus znanja E ima 63 možnih točk, kar mejo le
za malo preseže. Precej večji razkorak pa sta naredila učitelja pri pisnem preizkusu D (10 točk
več) in F (15 točk več). Vzrok za veliko število točk pri pisnem preizkusu znanja D je, da ima
prav ta preizkus največ nalog izmed vseh – 21, pri pisnem preizkusu znanja F pa veliko
število točk lahko pripisujemo dejstvu, da je učitelj prav vsak posamezen odgovor vrednotil z
eno točko.
Graf 4: Skupno število točk pri posameznih pisnih preizkusih znanja.
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Še najbolj so se učitelji priporočilom približali pri izbiri kriterija. Z izjemo učitelja, ki je
sestavil pisni preizkus znanja D in kriterija sploh ni vključil, so ocene vsi oblikovali po
absolutnem kriteriju. Ta je tudi v teoriji izpostavljen kot primernejši od relativnega. Kriteriji
na pisnih preizkusih znanja se sicer nekoliko razlikujejo. Na nekaterih je zapisan zgolj s
točkami (pisni preizkusi znanja B, C in G), na drugih samo z odstotki (pisni preizkus znanja
A), največkrat pa se v kriteriju pojavita oba podatka (pisni preizkusi znanja E, F, H in I).
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4 SKLEP
V magistrskem delu smo potrdili predvidevanja, da je pisno ocenjevanje znanja zapleten
proces, na katerega vpliva mnogo dejavnikov in kateremu je potrebno posvetiti veliko časa in
energije. Čeprav so učenci in njihovi starši pogosto prepričani, da je sestavljanje pisnih
preizkusov znanja enostavno, učitelji vedo (ali bi vsaj morali), da temu ni tako. Osvetlili smo
nekaj najpomembnejših točk, ki opredeljujejo pisno ocenjevanje znanja. V prvem delu smo
opredelili širši pojem ocenjevanja znanja, njegove značilnosti, vrste in merske karakteristike,
ki zagotavljajo kakovost ocenjevanja. V 3. poglavju smo opisali celoten postopek pisnega
ocenjevanja znanja in dodali napotke, kako oblikovati preizkuse, da bodo kar se da
kakovostni.
Sledil je bistveni del našega magistrskega dela. To je empirični del, v katerem smo z analizo
pisnih preizkusov znanja skušali ugotoviti, ali učitelji pri svojem oblikovanju spoštujejo vse
kriterije, priporočila in zakone ter s kakšnimi težavami se pri tem soočajo. Osredotočili smo
se na 5 ključnih faz ali sestavnih delov pisnih preizkusov znanja in znotraj vsakega posebej
odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.
V prvem delu smo ugotovili, da učitelji zelo različno izbirajo podatke in količino podatkov, ki
jih vpišejo v glavo preizkusa znanja. Pri tem je bistveno in pohvalno, da so vsi učitelji
vključili vse najpomembnejše elemente. To so ime, priimek in razred, ki ga učenec obiskuje,
število doseženih točk ter končna ocena. Vsi ostali podatki niso tako zelo nujni in so zato
prepuščeni subjektivni izbiri učiteljev. Pričakovali smo, da bo v pisne preizkuse znanja
vključenih več motivacijskih stavkov, ki učence spodbudijo k reševanju, vendar smo le-te
našli v samo 3 preizkusih. Učiteljem bi na tem mestu priporočili, da se tega poslužujejo v
večji meri, saj smo prepričani, da to učencu da poseben zagon za reševanje nalog. Največje
število nalog, ki so jih učenci morali rešiti, je bilo 21, kar je znotraj priporočene meje, zato
učiteljem tu nimamo česa očitati. Podobno je tudi pri prostoru, ki je v preizkusu namenjen
zapisu odgovora. Pri vseh analiziranih nalogah je jasno, kam se odgovor zapiše in za to je
prostora več kot dovolj.
Pri oblikovanju pisnih preizkusov nalog imajo učitelji kar precej težav s slovnično pravilnimi
zapisi. Manjka veliko vejic, končnih ločil, presledkov, napačno so uporabljene velike, male
začetnice in končna ločila … Napak smo v pisnih preizkusih znanja pričakovali veliko manj,
zato nas je ta rezultat presenetil, vendar pa je kljub temu potrebno poudariti, da gre v večini
primerov za manjše napake, ki bistveno ne vplivajo na razumevanje vprašanj in navodil za
reševanje. Predvidevamo, da večino učencev napake zato niso zmotile, menimo pa, da bi
učitelji na tem področju morali biti bolj natančni, saj so strokovnjaki, od katerih se pričakuje
ustrezno znanje slovenskega jezika. Navodila so sicer v veliki večini podana zelo natančno in
učenca ustrezno vodijo pri reševanju nalog. Največkrat so učitelji storili napako, da pri
nalogah s krajšimi odgovori niso zapisali natančnega števila odgovorov, ki jih pričakujejo. Na
to bi morali biti bolj pozorni, saj sicer lahko prihaja do nepotrebne zmede tudi pri vrednotenju
odgovorov. Razen omenjenega opozorila učitelji pri nalogah s krajšimi odgovori niso imeli
težav, prav tako so upoštevali priporočila za oblikovanje nalog dopolnjevanja, izbirnega tipa,
alternativnega tipa in nalog urejanja. Nekaj težav smo opazili pri oblikovanju strukturiranih
nalog, saj nekateri učitelji niso ustrezno razporedili posameznih vprašanj. V začetku so
zastavili tista vprašanja, ki se le posredno navezujejo na uvodno informacijo, in šele na koncu
tista, ki so z njo neposredno povezana. Pri nalogah povezovanja je večina učiteljev
predpostavila neposredno povezovanje pojmov, kar bi morali nadomestiti s sistemom črk ali
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številk, ki bi jih učenci pripisovali ustreznim pojmom. Tako bi se izognili nepotrebni zmedi,
ki smo jo omenjali že pri nalogah s krajšimi odgovori.
Veliko več težav smo zaznali pri razvrščanju nalog po Bloomovi taksonomiji učnih ciljev.
Več kot polovica učiteljev je ocenjevala znanje samo na prvih dveh taksonomskih ravneh, dva
učitelja sta dosegla tretjo raven uporabe, samo po eden pa tudi analizo in sintezo. Do najvišje
ravni na Bloomovi lestvici ni segel nihče. Posledično so bila neustrezna tudi razmerja med
številom nalog na posameznih ravneh. Na tem mestu gre učiteljem največja kritika, saj s tem
pri učencih spodbujajo učenje informacij na pamet in nikakor ne razvijanja višjih miselnih
procesov, s katerimi bi na podlagi znanja o neki temi do odgovora prišli sami. To ni v skladu s
splošnim ciljem, da v šoli učence pripravimo na življenje ter jih naučimo geografskega
razmišljanja in pogleda na svet. V učnem načrtu zastavljene učne cilje so zadovoljivo izpolnili
štirje učitelji, pri katerih smo opazili, da obvezne učne vsebine tudi ustrezno razširjajo z
aktualnimi informacijami. Ostalih 5 pa je pri tem imelo kar nekaj težav. Cilje so izbirali z zelo
različnih področij in pri večini nalog smo težko določili cilj, katerega so izpolnjevali. Razen
dveh nalog, ki sta po našem mnenju preverjali doseganje čustveno motivacijskega cilja, so bili
vsi ostali učni cilji spoznavni ali kognitivni.
V teoretičnem delu smo navedli različne tipe nalog, ki se lahko pojavijo v pisnih preizkusih
znanja in v priporočilih dodali, da je v posameznem preizkusu smiselno uporabiti 3 do 4
različne tipe. Ob analizi smo ugotovili, da to priporočilo upošteva približno polovica učiteljev,
ostali pa večinoma v preizkuse vključijo več tipov nalog. Učiteljem bi tako priporočili, da
nekoliko zmanjšajo število različnih tipov nalog, saj tako prispevamo h kakovosti ocenjevanja
in pozornost učencev osredotočimo na učno vsebino in ne na različne načine reševanja nalog.
Še posebej to priporočamo, če učitelji nameravajo v preizkus vključiti samo eno nalogo
posameznega tipa – vsekakor se naloge da preoblikovati v druge, bolj ustrezne tipe. Pri izbiri
tipa nalog izrazito prevladujejo naloge s krajšimi odgovori, saj je ta tip vprašanja
najpogostejši tudi znotraj strukturiranih nalog, ki po pogostosti sledijo omenjenim nalogam. V
preizkusih smo sicer zasledili vse naloge, omenjene v teoretičnem delu, vendar pa se ostali
tipi pojavljajo malokrat. Učitelji na področju tipov nalog niso bili dosledni niti pri
razporeditvi nalog v pisnih preizkusih znanja. Najpogosteje jih razvrščajo naključno in ne po
tipih, kot se priporoča. Na tem mestu bi učiteljem svetovali, da to navodilo bolj upoštevajo,
saj ni samo sebi namen.
Učitelji so zelo dosledni pri zapisovanju možnega števila točk pri vsaki posamezni nalogi.
Izmed skupno 132 nalog je bil ta podatek – verjetno po nesreči – izpuščen samo pri eni
nalogi. 3 učitelji so prekoračili priporočeno skupno število točk v pisnem preizkusu znanja,
vsi, razen enega učitelja, pa so imeli precej težav pri vrednotenju posameznih odgovorov.
Niso upoštevali pravila, da se odgovorov ne vrednoti z manj kot 1 točko – pogosto so jih
vrednotili tudi z 0,5 točkami. Vsi učitelji so točke v ocene spreminjali po absolutnem kriteriju,
kar je priporočljivo.
Glede na rezultate analize smo v sklepnem delu izpostavili točke, za katere menimo, da so
najmanj upoštevane in pri katerih imajo učitelji največ težav. Prepričani smo, da so to ključne
točke za izboljšanje splošne kakovosti pisnih preizkusov znanja, zato učiteljem geografije
svetujemo, da jim pri nadaljnji pripravi preizkusov namenijo več razmisleka in pozornosti.
Prav tako jih namenjamo tudi profesorjem in študentom geografije, da se že tekom študija pri
Didaktiki temi pisnega ocenjevanja znanja posveti več časa in dejavnosti, še posebej pa se
opozori in poglobi znanje na spodaj omenjenih področjih.

92

Ključne točke, za katere smo v analizi ugotovili, da so v pisnih preizkusih znanja
pomanjkljive:
 Pred nalogami v preizkusu je smiselno vključiti tudi motivacijski stavek – s tem učitelj
spodbudi svoje učence k reševanju in jim da vedeti, da verjame vanje.
 Ko je pisni preizkus znanja pripravljen, je učiteljeva naloga, da ga še enkrat preveri in
popravi pravopisne napake ter preveri, če je upošteval vsa pravila za kakovostno
sestavljene posamezne naloge.
 V pisni preizkus znanja naj bodo približno enakomerno vključene naloge na vseh
šestih taksonomskih ravneh po Bloomu. Tako se izognemo učenju na pamet in
spodbudimo bolj zaželen geografski način razmišljanja učencev.
 Učitelj naj za en pisni preizkus znanja sestavi največ 4 različne tipe nalog. Naloge je
bolj smiselno razporediti po tipih nalog kot po vsebini ali težavnosti. S tem učenčevo
pozornost usmerimo na vsebino, saj se jim ni potrebno pri vsaki nalogi posebej
ukvarjati z načinom reševanja nalog.
 Učitelji naj bolj dosledno upoštevajo pravilo – en odgovor, ena točka.
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5 POVZETEK
Ocenjevanje znanja je zaključna faza učnega procesa, v kateri učitelj ugotavlja in meri
količino in kakovost usvojenega znanja posameznih učencev. Bistveno pri tem je, da rezultate
vrednoti in spremeni v končno oceno. Podobno je opredeljeno tudi v Pravilniku o preverjanju
in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki v celoti ureja to področje. 4
člene, ki določajo ocenjevanje, smo našli tudi v Zakonu o osnovni šoli, konkretno za področje
geografije pa informacije o samem predmetu in ocenjevanju znanja določa učni načrt.
Bistveni namen ocenjevanja znanja je povratna informacija učencem in njihovim staršem o
znanju posameznih učencev ter učitelju, kako uspešen je pri svojem delu. Ocenjevanje ima
tudi pedagoško funkcijo, saj učencem in učiteljem pomaga izboljševati način učenja in
poučevanja, usmerjevalno in selektivno funkcijo pri odločanju o vpisu na višje stopnje
izobraževanja ter psihološko in motivacijsko funkcijo, saj vpliva tudi na samozavest učencev.
Poznamo mnogo načinov ocenjevanja znanja. Glede na mesto v učnem procesu ločimo
diagnostično, formativno in sumativno ocenjevanje znanja. Znanje lahko ocenjujejo različni
posamezniki, zato ločimo zunanje (pedagoški strokovnjaki) in notranje ocenjevanje (učitelji,
sošolci in učenec sam). Glede na način izvajanja ocenjevanja ločimo ustno, pisno in praktično
ocenjevanje. Pri ocenjevanju lahko učenci pridobijo pisno ali številčno oceno.
Pisno ocenjevanje znanja je zapleten proces, ki poteka skozi določene zaporedne faze. V
začetku mora učitelj opredeliti namen ocenjevanja ter cilje in vsebine, ki jih želi doseči oz.
preveriti, ter o tem obvestiti učence. Sledi sestavljanje nalog in določitev kriterijev, kar je
najbolj zahtevna in obsežna faza. Učitelj mora imeti veliko strokovnega znanja, saj le tako
lahko sestavi kakovosten pisni preizkus znanja. Bistveno je, da vsebino nalog uskladi z učnim
načrtom ter pri tem upošteva Bloomovo taksonomijo učnih ciljev (sestavi naloge, ki bodo
preverjale znanje na vseh ravneh) in različne tipe nalog. Ko učitelj določi kriterij, ki naj bo po
priporočilih absoluten, lahko preizkus predloži učencem v reševanje. Tej fazi sledi
popravljanje, točkovanje odgovorov, spreminjanje točk v ocene in analiza rezultatov, ki
vpliva na kasnejše učenje učencev in poučevanje učiteljev.
V empiričnem delu smo opravili kvalitativno analizo dokumentov oz. 9 avtentičnih pisnih
preizkusov znanja, ki so jih sestavili učitelji geografije in jih tudi v praksi zares izvedli.
Ugotovili smo, da imajo učitelji na področju sestavljanja preizkusov kar nekaj močnih plati,
na nekaterih točkah pa smo jim namenili nekaj kritike in priporočil, kako bi lahko kakovost
pisnih preizkusov znanja izboljšali.
Ugotovili smo, da so učitelji dosledni pri upoštevanju pravil za pripravo glave preizkusa
znanja, kamor vnesejo vse nujne podatke, pri oblikovanju zadostnega prostora za zapis
odgovora in številu nalog v pisnem preizkusu znanja. Navodila so natančno podana, v
precejšnji meri pa učitelji upoštevajo tudi navodila za oblikovanje posameznih tipov nalog.
Vsebino dobro usklajujejo z učnim načrtom, kar kaže na vzpodbudno dejstvo, da je njihovo
osnovno vodilo za načrtovanje pouka učni načrt in ne učbeniki. Opazili pa smo, da določeni
učitelji sledijo splošnemu cilju aktualizacije, saj vsebine ustrezno aktualizirajo in učencem
odpirajo tudi teme, ki sicer niso izrecno določene v učnem načrtu. Maksimalno število točk na
preizkusu znanja so nekateri učitelji sicer presegli, so pa pri vsaki nalogi ustrezno dopisali
število možnih točk.
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Na ostalih področjih so učitelji precej šibki. Večinoma na začetek pisnega preizkusa znanja
niso zapisali uvodnih navodil in motivacijskih stavkov, med besedilom pa smo našli veliko
slovničnih napak. Bolj kot to se zdi problematično področje Bloomove taksonomije.
Prevladovale so naloge, ki so preverjale znanje na prvi in drugi taksonomski ravni – na ravni
znanja in razumevanja. Prav tako niso enakomerno izbirali niti tipov nalog, saj močno
prevladujejo naloge s krajšimi odgovori. Učitelji nalog v pisnem preizkusu znanja niso
pravilno razporejali in s tem učencem otežili reševanje. Odgovori učencev pogosto niso bili
pravilno vrednoteni s točkami, saj je ponekod odgovor vreden manj kot eno točko. To so
ključne točke, na katere bi učitelji pri svojem delu morali biti bolj pozorni in dosledno
upoštevati priporočila.
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6 SUMMARY
Knowledge assessment is the final phase of the teaching process in which the teacher
determines and measures both the quantity and quality of the knowledge acquired by
individual students. At this point, it is essential that results be evaluated and transformed into
a final grade. A similar definition is given in the Rules on knowledge assessment and grading
and students' progress to a higher class standing in elementary schools, which deals with this
area comprehensively. 4 articles that stipulate grading are also found in the Elementary
School Act, while specifically for geography education, information about the subject and
knowledge assessment is contained within the syllabus.
The primary purpose of knowledge assessment is to provide students and their parents with
feedback on the knowledge of individual students, as well as to inform the teacher about their
own performance. Grading also fulfills a pedagogical function, as it helps students and
teachers to improve the way they learn and teach respectively, a guiding and selecting
function when deciding to enroll in higher levels of education, as well as a psychological and
motivational function since it affects the self-confidence of students.
There are many ways of assessing knowledge. Depending on its place within the teaching
process, we distinguish between diagnostic, formative and summative knowledge assessment.
Knowledge can be assessed by various individuals; therefore, a distinction is made between
external (pedagogical experts) and internal assessment (teachers, classmates and the student
himself). It can be carried out in the form of oral, written or practical assessment. The
resulting grade obtained by students is either numerical or descriptive.
Written assessment of knowledge is a complex process that goes through certain sequential
phases. In the beginning, the teacher must define the purpose of the assessment as well as the
goals and contents that they wish to attain or assess, and inform the students about this. This
is followed by setting examination tasks and determining criteria, which is the most
demanding and extensive phase. In order to create a suitable written examination, the teacher
must possess the appropriate expertise. It is imperative that the contents of their examination
tasks be in accordance with the syllabus and that they observe Bloom's Taxonomy of
educational objectives (setting tasks that assess knowledge on all levels) while utilizing
different types of tasks. Once the teacher determines a criterion that should be, as per
recommendations, absolute, their students may take the examination. This phase is followed
by correcting, scoring answers, turning scores into grades and analyzing the results, which
then influences the way students learn and teachers teach.
The empirical part of the thesis consists of a qualitative document analysis of 9 authentic
written examinations that were set by geography teachers and actually carried out. We have
determined that when it comes to composing examination papers, teachers have some strong
suits, however, we have also identified certain points that deserve a degree of criticism, and
have therefore prepared some recommendations on how the quality of written examinations
could be improved.
We have established that teachers consistently follow the rules for preparing the head of the
examination, entering all the necessary information, allowing a sufficient amount of space for
students to write down their answers, as well as the number of tasks within a written
examination. Teachers give clear instructions and observe the rules for formulating individual
types of tasks to a great extent. The contents are in accordance with the syllabus, which is
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encouraging, since this indicates that their principle of lesson planning is the syllabus, rather
than textbooks. However, we have observed that certain teachers follow the general aim of
actualization, as they actualize the contents accordingly and expose their students to topics
that are otherwise not explicitly set out in the syllabus. The maximum number of points for an
examination was exceeded by some teachers, however, they made sure that each task clearly
indicated the score that could be awarded for it.
Other areas show that teachers have substantial deficits. For the most part, their written
examinations did not contain introductory instructions and motivational sentences, while texts
were rife with grammatical errors. Perhaps even more problematic is the aspect of Bloom’s
taxonomy. The majority of tasks was used to assess knowledge at the first and second
taxonomic level – the levels of knowledge and comprehension. Moreover, types of tasks were
not chosen equally, since tasks that require shorter answers clearly prevailed. Teachers did not
distribute the tasks within their written examinations correctly, making it more difficult for
students to complete them. Answers were often not correctly scored, since they were worth
less than one point in some places. These are some key areas that teachers should pay more
attention to, while taking recommendations into account consistently.
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8 PRILOGE
V prilogo smo kot primer priložili samo en naključno izbrani pisni preizkus znanja, saj bi bilo
sicer magistrsko delo za tisk in vezavo predolgo. Vsi ostali pisni preizkusi znanja se nahajajo
na priloženi zgoščenki.
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Priloga 1:
PISNI PREIZKUS ZNANJA C
1. pisni preizkus znanja – GEOGRAFIJA
skupina A
RAZRED: 9. __
Ime in priimek: _______________________________
Datum: _____________________________________
Število doseženih točk: _____
Ocena: __________________
Kriterij:

29-32 točk: odlično (5)
24,5-28,5 t.: prav dobro (4)
19,5-24 točk: dobro (3)
14,5-19 točk: zadostno (2)
0-14 točk: nezadostno (1)

1. Opiši, kako delimo kamnine in za vsako skupino zapiši vsaj en primer kamnine. __/ 3 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.
A
B
C
D

Kje leži Slovenija? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.
V Vzhodni Evropi.
V Severni Evropi.
V Srednji Evropi.
V Zahodni Evropi.

__/ 1 t

3.

Navedi imeni državnih praznikov, ki sta povezana s samostojnostjo Slovenije. Vsakemu
imenu pripiši datum praznika.
__/ 2 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.

Navedi, kolikšna je velikost ozemlja Slovenije in koliko prebivalcev živi v Sloveniji.
velikost ozemlja:______________________________
__/2 t
število prebivalcev:____________________________

5. Razloži razliko med izseljenci in zdomci.
__/2 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.

Primerjaj podatke s klimogramov in dopolni odgovore s črkama krajev in s stopinjami
Celzija.
__/ 3 t

kraj A

kraj B

a) Januarske temperature so za približno 6 stopinj Celzija nižje v kraju _________________
b) Avgusta pade 10 mm več padavin v kraju ________________ .
c) Razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo v kraju B je _____________ stopinj Celzija.
7. Imena spodaj zapisanih znamenitostmi pripiši k ustreznim slikam.
Znamenitosti: Blejski vintgar, Postojnska jama, Sečoveljske soline, Strunjanski klif.

__/3 t

Zapiši, v katerem od teh območij se prepleta naravna in kulturna dediščina?
___________________________________________________________________________
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8. Odgovori na vprašanja v zvezi s prebivalstvom
Oglej si grafikon naravnega gibanja prebivalstva in odgovori na naslednja vprašanja.

__/ 4 t

a) S pomočjo grafikona zapiši definicijo naravnega prirastka.
_____________________________________________________________________
b) Katerega leta je bila v Sloveniji največja rodnost po drugi svetovni vojni?
__________________________________
c) Opiši, kako se je spreminjal naravni prirastek po letu 1946.
___________________________________________________________________________
d) V katerem obdobju in zakaj je bila smrtnost višja od rodnosti? Pri tem se sklicuj tudi na
podatke iz grafikona!
___________________________________________________________________________
9.

Navedi vsaj dva družbenogeografska dejavnika, ki vplivata na gostoto poselitve Slovenije
in pojasni njun vpliv.
__/2 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Opiši glavne značilnosti intenzivnega kmetijstva.
__/2 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. Poraba energetskih virov v Sloveniji narašča, zlasti poraba nafte in zemeljskega plina.
Na črto napiši dva vzroka za veliko porabo nafte in zemeljskega plina v Sloveniji.
__/ 2 t
Vzrok 1: ___________________________________________________________________
Vzrok 2: ___________________________________________________________________
26. Sestava prebivalstva Slovenije v letu 2002.

__/ 2 t

a) Z grafikona na sliki razberi, kolikšen delež prebivalstva je leta 2002 predstavljalo
avtohtono prebivalstvo. Odgovor napiši na črto:
___________________________________________
b) Z grafikona razberi, delež katerih narodnostno opredeljenih priseljencev iz republik
nekdanje Jugoslavije je bil leta 2002 največji. Odgovor napiši na črto.
___________________________________________
12. Kaj se dogaja z razmerjem med številom delovno aktivnega in neaktivnega prebivalstva v
Sloveniji? Skušaj napovedati vsaj dve posledici, ki lahko nastanejo zaradi neravnotežja
med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom.
__/2 t
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Med manjšim podeželskim naseljem in mestom so posodobili cesto, to pa vpliva na večje
možnosti razvoja podeželskega naselja. Napiši dve priložnosti za razvoj podeželskega
naselja.__/2 t
Odgovora napiši na črte.
Priložnost za razvoj 1: _________________________________________________________
Priložnost za razvoj 2: _________________________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Šebrelje, 6. 11. 2018

Nina Ozebek
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