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1 Uvod 

Poleg preverjanja obveznega znanja, ki ga učenci morajo pridobiti v šoli, v okviru različnih 

tekmovanj preverjamo tudi poglobljeno razumevanje snovi. Večina šolskih predmetov je 

vključenih v razna tekmovanja, tudi fizika. Republiško tekmovanje iz fizike je bilo prvič maja 

1981 na Pedagoški akademiji v Mariboru, ko je bilo 5. srečanje mladih tehnikov Slovenije.  

Tekmovanja imajo svoj cilj in namen, fizikalno tekmovanje ni nobena izjema. Usvojeno 

znanje se mora širiti in poglabljati nad zahtevnost programa, ki poteka na področju fizike v 

osnovni šoli. Učencem moramo fiziko čim bolj približati, zato jo je potrebno popularizirati. 

Odkrivati in spodbujati moramo nadarjene učence in jih ustrezno motivirati. Potrebno pa je 

tudi izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu. Fizikalno tekmovanje ima več ravni, in sicer: 

šolsko tekmovanje za bronasto, področno tekmovanje za srebrno in državno tekmovanje za 

zlato Stefanovo priznanje [1]. Naloge, ki se rešujejo na vseh ravneh tekmovanja, pripravi 

državna tekmovalna komisija. Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na 

področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna 

tekmovalna komisija s sodelavci. Najuspešnejši učenci dobijo priznanja; na šolskem nivoju 

bronasto, na področnem srebrno in na državnem zlato Stefanovo priznanje.  

 

Naloge na tekmovanju morajo biti čim bolj razumljive in zanimive, zato smo se pred pripravo 

nalog za tekmovanje v letu 2013 odločili analizirati naloge s prejšnjih tekmovanj. V 

nadaljevanju seminarja bom predstavil, iz katerih sklopov so sestavljene eksperimentalne 

naloge na državnih tekmovanjih ter kateri sklopi so največkrat zastopani (pogl. 2). Predstavil 

bom tudi časovno razporeditev obravnave učnih sklopov glede na način pouka (pogl. 3) ter 

opisal vrste eksperimentalnih nalog, ki se pojavljajo na tekmovanjih (pogl. 4).  

 

2 Vsebinski sklopi eksperimentalnih nalog 

Državna tekmovanja vsebujejo teoretične in eksperimentalne naloge. Med obvezno prakso in 

nastopi na šoli sem ugotovil, da so učencem eksperimentalne naloge bolj zanimive kot 

teoretične. Naloge na državnem tekmovanju morajo biti takšne, da jih učenci razumejo brez 

dodatne razlage. Naredil sem analizo eksperimentalnih nalog s prejšnjih tekmovanj. Zbral sem 

eksperimentalne naloge z državnih tekmovanj od leta 1993 naprej ter jih razporedil po učnih 

sklopih fizike v 8. in 9. razredu. Učne sklope in priporočeno število ur sem povzel po letnem 

učnem načrtu za osnovne šole (tabela 1). 

 

 
 

Tabela 1. Učni sklopi za 8. in 9. razred razporejeni po priporočenem številu ur [2] 
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Tabeli 2 in 3 prikazujeta, iz katerih sklopov so bile sestavljene naloge na tekmovanjih od 13. 

državnega tekmovanja do 32. državnega tekmovanja oziroma od leta 1993 do 2012. Naloge se 

sestavljajo izmenično na dve leti v Mariboru (MB) in Ljubljani (LJ), kar je razvidno iz 

spodnjih tabel. V tabelah 2 in 3 opazimo tudi, da so se naloge nekaterih učnih sklopov 

pojavile na skoraj vsakem državnem tekmovanju. V tabeli 2 zasledimo poglavji (delo in 

energija, toplota in notranja energija) iz 9. razreda, saj so se na tekmovanju za 8. razred, 

pojavile naloge na nivoju 9. razreda. Prav tako v tabeli 3 zasledimo tri poglavja (svetloba, 

enakomerno gibanje, sile) iz 8. razreda, saj so se na tekmovanju za 9. razred pojavile naloge 

na nivoju 8. razreda. 

 

 

Tabela 2. Razpored nalog z državnih tekmovanj po vsebinskih sklopih za 8. razred. Oznaki 

C1 in C2 predstavljata oznaki za prvo in drugo eksperimentalno nalogo [3 - 22]. 

 

 

Tabela 3. Razpored nalog z državnih tekmovanj po vsebinskih sklopih za 9. razred. Oznaki 

C1 in C2 predstavljata oznaki za prvo in drugo eksperimentalno nalogo [3 - 22]. 
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Graf na sliki 1 prikazuje pogostost ponavljanja nalog določenih sklopov za 8. in 9. razred. 

Sklopa sile ter gostota, tlak in vzgon v 8. razredu in sklop električni tok v 9. razredu so 

največkrat uporabljeni sklopi za sestavo nalog. Naloge so sestavljene iz teh sklopov predvsem 

zaradi tega, ker so eksperimenti iz teh sklopov lažje izvedljivi. Opazimo tudi, da 

eksperimentalni del nalog naslednjih sklopov ni nikoli zajel: vesolje (8. razred) ter magnetna 

sila in fizika in okolje (9. razred). To so sklopi, ki jih učenci še niso obravnavali ali pa so 

preveč zahtevni za izvedbo. Primer preveč zahtevnega sklopa je sklop vesolje. Opazovanje 

ozvezdij v času tekmovanja ni mogoče, ker tekmovanje poteka čez dan.  
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Slika 1. Naloge po sklopih za 8. in 9. razred. Števila na vodoravni osi označujejo učne sklope, 

števila na navpični osi označujejo število nalog. Rdeča barva prikazuje naloge za 8. razred, 

modra barva naloge za 9. razred, oranžna barva naloge s tekmovanja za 8. razred na nivoju 9. 

razreda ter zelena barva naloge s tekmovanja za 9. razred na nivoju 8. razreda. 

 

3 Časovna razporeditev obravnave učnih sklopov 

Pouk fizike se v osnovni šoli lahko izvede na 3. načine: v prvem ali drugem polletju ali pa čez 

vse leto. Zanimalo me je, kateri učenci so na tekmovanju, glede na način pouka v prednosti. 

Sliki 2 in 3 prikazujeta obravnavo učnih sklopov za 8. in 9. razred glede na izvedbo pouka.  

 

 

Slika 2. Razporeditev obravnave učnih sklopov glede na izvedbo pouka za 8. razred. Dolžine 

daljic predstavljajo priporočeno število ur za posamezen sklop. 
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Slika 3. Razporeditev obravnave učnih sklopov glede na pouk za 9. razred. Dolžine daljic 

predstavljajo priporočeno število ur za posamezen sklop. 

 

Prvo tekmovanje, ki se odvije, je šolsko za bronasto priznanje, sledi mu področno za srebrno 

tekmovanje, kot zadnje pa državno za zlato Stefanovo priznanje. Datumi na sliki 3 

predstavljajo prvi možni termin tekmovanja.  

Prednosti in slabosti pouka v 8. in 9. razredu glede na časovno izvedbo so prikazane v tabeli 

3. Učenci s šol, kjer pouk fizike poteka v drugem ocenjevalnem obdobju, pridobijo po učnem 

načrtu do tekmovanja le 30 % znanja. Kljub temu lahko učitelj te učence pripravi na 

tekmovanje pri dodatnih urah. Učenci, ki imajo fiziko v prvem polletju, so v slabšem 

položaju, ker veliko snovi do tekmovanj pozabijo. V najboljšem položaju so učenci, ki imajo 

fiziko čez vse leto. Poleg tega, da je njihovo znanje sveže, v 8. razredu predelajo kar 80 % 

snovi potrebne za tekmovanje, v 9. razredu pa 60 %. Ti učenci predelajo skoraj dva sklopa 

več kot učenci, ki imajo fiziko le drugo polletje. 
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Časovni 

razpored 

Prednosti Slabosti 

 

Fizika - prvo 

polletje 

- razbremenitev učencev 

- dnevno imajo manj predmetov - 

lažje šolske torbice 

- lažja organizacija projektnega in 

terenskega dela 

- predelajo vse učne sklope 

- del učne snovi do šolskega (š.t.), področnega 

(p. t.) in državnega (d. t.) tekmovanja pozabijo 

 

 

 

 

 

Fizika - 

drugo 

polletje 

- razbremenitev učencev 

- dnevno imajo manj predmetov - 

lažje šolske torbice 

- lažja organizacija projektnega in 

terenskega dela 

- učenci imajo sveže znanje 

predelanih učnih sklopov 

- pred tekmovanjem jih lahko 

učitelj pripravlja še na 

neobdelane sklope 

8. razred 

- do š. t. predelajo 1. in 2. sklop  

- do p. t. predelajo delno 3. sklop   

- do d. t. predelajo 3. sklop in delno 4. sklop 

9. razred 

- do š. t. predelajo delno 1. sklop  

- do p. t. tekmovanja predelajo 1. sklop  

- do d. t. predelajo 1. in 2. sklop ter delno 3. 

sklop   

 

 

 

Fizika - vse 

leto 

- učenci imajo sveže znanje 

predelanih učnih sklopov 

- pred tekmovanjem jih lahko 

učitelj pripravlja na še 

neobdelane sklope 

8. razred 

- do š. t. predelajo od 1. do 4. sklopa in nekaj 

snovi iz 5. sklopa  

- do p. t. predelajo od 1. do 4. sklopa in delno 

tudi 5. sklop   

- do d. t. predelajo od 1. do 5. sklopa  

9. razred 

- do š. t. predelajo od 1. do 3. sklopa in nekaj 

snovi iz 4. sklopa  

- do p. t. predelajo od 1. do 3. sklopa in delno 

tudi 4. sklop   

- do d. t. predelajo skoraj ves 4. sklop  

Tabela 3. Prednosti in slabosti glede na časovni razpored izvedbe predmeta fizike v 8. in 9. 

razredu  

 

4 Vrste eksperimentalnih nalog 

Preden se lotimo sestavljanja nalog, je priporočljivo opraviti analize in teste, ki nam pomagajo 

izboljšati naloge. Kot učitelji v šoli za analizo in teste pred sestavo kontrolnih nalog ne bomo 

imeli časa. Kontrolne naloge so večinoma narejene za manjšo skupino učencev. Učence, ki jih 

učimo, poznamo, vemo, kakšne so njihove sposobnosti in znanje in to tudi upoštevamo pri 

sestavi kontrolnih nalog. Če se znajdemo v vlogi sestavljavca nalog za državno tekmovanje, je 

situacija drugačna. Državno tekmovanje se odvije enkrat letno, zato imamo eno leto časa za 

analize in teste.  

Pred sestavo nalog imajo sestavljavci veliko dela. Pregledati morajo naloge iz preteklih let. S 

tem ugotovijo, katere naloge so se do sedaj pojavljale na tekmovanjih, da se ne bi naloge 

ponovile. Preučiti morajo učne načrte ter šolski koledar ter ugotoviti, katere sklope lahko 

zajamejo za sestavo nalog. Prav tako je priporočljivo, da naredijo teste različnih vrst 

eksperimentalnih nalog, ki jim pokažejo, katere vrste so bolj primerne. Teste lahko izvedemo 

na različnih osnovnih šolah. Testiranci morajo biti bodoči udeleženci državnega tekmovanja. 

S tem dobimo objektivne podatke o primernosti pripravljenih nalog. Najbolje je, da izberemo 

skupine učencev iz različnih osnovnih šol po Sloveniji. Tako zajamemo večje število učencev 

z različnim predznanjem. Če je vzorec premajhen, ne dobimo pričakovanih rezultatov.  
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Po opravljenih analizah in testih lahko naloge začnejo dobivati svojo obliko. Vedeti moramo, 

kateri sklop bomo uporabili za sestavo nalog. Prav tako se moramo odločiti, ali bomo sestavili 

nove naloge ali bomo vzeli za zgled naloge s prejšnjih tekmovanj in jih spremenili. Zaradi 

finančnih omejitev moramo upoštevati tudi, da za naloge uporabimo čim več že obstoječega 

materiala, ki ga lahko za naloge le spremenimo ali združimo. 

Eksperimentalne naloge, ki so se do sedaj pojavile na tekmovanjih lahko razdelimo v 4 tipe: 

A, B, C, D. Za vsak tip sem poiskal primer naloge. Vsi tipi nalog imajo napisana navodila ter 

našteti pribor, ki se potrebuje za izvedbo naloge. 

Značilnost nalog tipa A (slika 3) je, da se vprašanja, ki so zapisana, navezujejo drug na 

drugega. Slabost takšnih nalog je, da učenec, ki ne reši pravilno prvega vprašanja, po navadi 

za naslednja vprašanja dobi nič točk. Nekaj točk lahko dobi le za pravilen postopek. Prav tako 

imajo težko nalogo popravljalci, saj morajo biti pozorni na morebitno pravilen zapisan 

postopek, čeprav rezultat ni pravilen. 

Pri nalogah tipa B (slika 4) se vprašanja ne navezujejo. Takšna struktura je za učenca zelo 

ugodna, saj ima tudi če ne odgovori na prvo vprašanje, še vseeno možnost dobiti nekaj točk 

pri naslednjih vprašanjih. Za ocenjevalce je tak tip nalog za popravo najlažji, saj se jim ni 

potrebno ozirati na druga vprašanja, ampak popravijo vsakega posebej. 

Naloge tipa C (slika 5) so za učence zahtevne. Preden se učenec loti reševanja tipa C si mora 

zamisliti pravilen potek eksperimentiranja. Ocenjevalci pri takšnih nalogah nimajo veliko 

dela, saj takoj opazijo, ali je učenec izbral pravilen postopek. 

Naloge tipa D (slika 6) so najlažje za reševanje. Učenec mora natančno prebrati navodilo 

naloge tipa D, ki poda potek eksperimenta. Zaradi tega učencu ni potrebno razmišljati o 

poteku naloge. Ker so naloge tipa D po navadi kratke, tudi popravljavci ne potrebujejo veliko 

časa za popravljanje. 

 

 

Slika 3. Naloga tipa A [3] 
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Slika 4. Naloga tipa B [11] 

 

 

Slika 5. Naloga tipa C [4] 

 

 

Slika 6. Naloga tipa D [6] 

 

V tabeli 4 in 5 je prikazana zastopanost posameznega tipa nalog po učnih sklopih za 8. in 9. 

razred. Opazimo, da sestavljavci največ uporabljajo naloge tipa A. Naloge tega tipa so lahko 

sestavljive, saj se vsako vprašanje nanaša na prejšnjega. Najmanjkrat pa so zastopane naloge 

tipa D, ker so prelahke za reševanje. 

 

 

Tabela 4. Tipi nalog po številu zastopanj za 8. razred [3 - 22] 
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Tabela 5. Tipi nalog po številu zastopanj za 9. razred [3 - 22] 

Iz tabel 4 in 5 vidimo, da so se na tekmovanjih za 8. razred največkrat ponovile naloge iz 6. 

sklopa; gostota, tlak in vzgon. Drugi sklop, ki se je najbolj uporabljal za sestavo nalog, je 5. 

sklop: sile. Na tekmovanjih za 9. razred so se ponavljale naloge predvsem iz 4. sklopa: 

električni tok.  

 

5 Zaključek 

V seminarju sem analiziral eksperimentalne naloge z državnih tekmovanj iz fizike za osnovno 

šolo od leta 1993 do 2012. Eksperimentalne naloge sem razporedil v učne sklope pri fiziki v 

8. in 9. razredu (tabeli 2 in 3). Ugotovil sem, da so učni sklopi sile ter gostota, tlak in vzgon v 

8. razredu in sklop električni tok v 9. razredu največkrat uporabljeni sklopi za sestavo nalog, 

najbrž zaradi tega, ker so eksperimenti iz teh sklopov lažje izvedljivi. Opazil sem tudi, da 

nekaterih sklopov eksperimentalni del nalog ni nikoli zajel: vesolje (8. razred) ter magnetna 

sila in fizika in okolje (9. razred). Teh sklopov učenci verjetno do tekmovanja še niso 

obravnavali ali pa so preveč zahtevni za izvedbo.  

 

V osnovni šoli se pouk fizike lahko izvede na tri načine: v prvem polletju, drugem polletju ali 

pa čez vse leto. Glede na izvedbo pouka sem naredil časovno razporeditev učnih sklopov 

(sliki 2 in 3) in zapisal prednosti in slabosti (tabela 3). Ugotovil sem, da so v najboljšem 

položaju učenci, ki imajo fiziko čez vse leto, saj je njihovo znanje sveže. Ti učenci predelajo 

skoraj dva sklopa več kot učenci, ki imajo fiziko le drugo polletje. Učenci, ki imajo fiziko le v 

prvem polletju, veliko snovi do tekmovanja pozabijo.  

 

Pregledal sem tudi vrste eksperimentalnih nalog. Naloge, ki so bile do zdaj na tekmovanjih, 

sem razdelil v 4 tipe: A, B, C, D. Za vsak tip naloge sem poiskal tudi primer in zapisal 

značilnosti. Značilno za tip A je, da se vprašanja navezujejo drug na drugega. Pri nalogah tipa 

B se vprašanja ne navezujejo. Pri nalogah tipa C si morajo učenci pred reševanjem zamisliti 

potek eksperimentiranja, zato so te naloge za učence zelo zahtevne. Najlažje so naloge tipa D, 

saj učencu ni potrebno razmišljati o poteku naloge, le natančno mora prebrati navodilo, ki 

poda potek eksperimenta. Naloge posameznega učnega sklopa sem razvrstil po tipih v tabelo. 

Ugotovil sem, da sestavljalci največ uporabljajo naloge tipa A, najmanj pa so zastopane 

naloge tipa D. 

 

Analizo eksperimentalnih nalog sem naredil predvsem zaradi tega, da bi sestavljavcem nalog 

za tekmovanje v letu 2013 olajšal delo. Najprej sem hotel narediti tudi analizo uspešnosti 

reševanja nalog, vendar rezultatov nisem uspel pridobiti v pravem času. Zaradi tega ne morem 

trditi, kateri učni sklop in katera vrsta nalog bi bila najbolj ustrezna za letošnje državno 
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tekmovanje. Analizo uspešnosti reševanja eksperimentalnih nalog bom predstavil v 

diplomskemu delu. 
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