MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko

PROJEKT:
Razvoj naravoslovnih kompetenc

Preverjanje
gradiv/modelov v šoli
(fizikalne vsebine)
F3

Maribor, 2011
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

1

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Urednik
mag. Robert Repnik, dr. Milan Ambroţič

Uredniški odbor
dr. Milan Ambroţič, dr. Zlatko Bradač, Sergej Faletič, dr. Ivan Gerlič, Andrej
Nemec, Jerneja Pavlin, mag. Robert Repnik, Eva Ferk, dr. Marjan Krašna, mag.
Tomaţ Bratina, dr. Vladimir Grubelnik

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

2

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

A. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU
A.1. Naslov projekta:
RAZVOJ NARAVOSLOVNIH KOMPETENC (št. 3311-08-986011)

A.2. Tip projekta:
Strateški razvojno - raziskovalni projekt

A.3. Naročnik:
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

A.4. Nosilec projekta:
A.4.1. Odgovorni nosilec in vodja projekta:

Nosilec: prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM

Vodja: doc. dr. Vladimir Grubelnik, FNM in FERI

A.4.2. Pogodbena stranka za izvedbo projekta:

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
s članico

Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

A.5. Projektna skupina:
A.5.1. Vodstvo projekta:
dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator
projekta), dr. Nataša Bukovec (koordinatorica zunanjih sodelavcev)
A.5.2. Programski svet projekta:
dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator
projekta, koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej
Šorgo (koordinator področja biologije), mag. Andreja Špernjak
(pomočnica koordinatorja za področje biologije), dr. Nika Golob
(koordinatorica področja kemije), dr. Samo Fošnarič (koordinator
področja skupnih predmetov), dr. Vladimir Grubelnik (sokoordinator
področja

skupnih

koordinatorja

za

predmetov),
področje

dr.

fizike),

Milan

Ambroţič

Kornelia

Ţarić

(pomočnik
(pomočnica

koordinatorice za področje kemije), Andrej Flogie (koordinator
področja srednjih šol), dr. Marjan Krašna in dr. Igor Pesek (računalniška
podpora projekta, spletne strani projekta), Eva Ferk (administracija)
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A.5.3. Programsko vodstvo projekta:
dr. Ivan Gerlič (vodja projekta), mag. Robert Repnik (koordinator
projekta, koordinator področja fizike, osnovnih šol in vrtcev), dr. Andrej
Šorgo

(koordinator

(sokoordinatorica

področja

področja

biologije),

biologije),

mag.

dr.

Jelka

Andreja

Strgar
Špernjak

(pomočnica koordinatorja za področje biologije), dr. Gorazd Planinšič
(sokoordinator področja fizike), dr. Nika Golob (koordinatorica področja
kemije), dr. Nataša Bukovec (sokoordinatorica področja kemije,
koordinatorica zunanjih sodelavcev), dr. Margareta Vrtačnik
(sokoordiantorica področja kemije), dr. Samo Fošnarič (koordinator
področja skupnih predmetov), mag. Vladimir Grubelnik (sokoordinator
področja skupnih predmetov), Andrej Flogie (koordinator področja
srednjih šol), Milena Pačnik (koordinatorica področja osnovnih šol s
prilagojenim programom), dr. Marjan Krašna (računalniška podpora
projekta)
A.5.2. Strokovni sodelavci:
dr. Jana Ambroţič Dolinšek, dr. Milan Ambroţič, dr. Jurij Bajc, dr.
Barbara Bajd, Said Bešlagič, dr. Zlatko Bradač, mag. Tomaţ Bratina, dr.
Nataša Bukovec, Terezija Ciringer, Miroslav Cvahte, dr. Mojca Čepič, dr.
Iztok Devetak, Franc Dretnik, Sergej Faletič, Eva Ferk, dr. Vesna Ferk
Savec, Andrej Flogie, dr. Samo Fošnarič, dr. Ivan Gerlič, dr. Saša Aleksij
Glaţar, dr. Andrej Godec, dr. Nikolaja Golob, dr. Ana Gostinčar
Blagotinšek, dr. Vladimir Grubelnik, Manica Grčar, dr. Vlasta Hus, dr.
Marjan Krašna, dr. Dušan Krnel, dr. Brigita Kruder, dr. Bojan Kuzma, dr.
Alenka Lipovec, mag. Janja Majer, dr. Marko Marhl, Maja Martinšek, dr.
Dragan Marušič, Bojana Mencinger Vračko, Andreja Nekrep, Andrej
Nemec, dr. Amand Papotnik, Jerneja Pavlin, dr. Igor Pesek, dr. Darija
Petek, dr. Gorazd Planinšič, Sonja Plazar, Martina Rajšp, mag. Robert
Repnik, mag. Samo Repolusk, dr. Darinka Sikošek, dr. Jelka Strgar, dr.
Andrej Šorgo, mag. Andreja Špernjak, Matejka Tomazin, Iztok Tomaţič,
dr. Nataša Vaupotič, Jernej Vičič, dr. Janez Vogrinc, mag. Dušan
Vrščaj, dr. Margareta Vrtačnik, dr. Katarina Senta Wissiak Grm, dr. Blaţ
Zmazek, Kornelia Ţarić, dr. Janez Ţerovnik
A.5.2. Učitelji:
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Jelka Avguštin, Daniel Bernad, Romana Bezjak, Joţica Brecl, Darko Briški,
Sanja Cvar, Silva Čepin, Irena Česnik-Vončina, Martina Črešnik,
Romana Čuješ, Robert Dimec, Mojca Dobnik Repnik, Ines Fišer, Matej
Forjan, Neda Golmajer, Lidija Grubelnik, Zdravka Hajdinjak, Katja
Holnthaner Zorec, Jasmina Jančič, Senka Jauk, Zdenka Keuc, Marjeta
Kriţaj, Magdalena Kunc, Andreja Kuhar, Samo Lipovnik, Andrej Marl,
Alenka Mozer, Jasna Novak, Damjan Osrajnik, Milena Pačnik, Marjanca
Poljanšek, Hedvika Popič, Davorka Pregl, Peter Sekolonik, Milenko
Stiplovšek, Tanja Štefl, Maja Štukl, Katja Stopar, Mladen Tancer, Diana
Tavčar Ročenovič, Simon Ülen, Karmen Vidmar, Samo Zanjkovič,
Felicita Hromc, Jasna Ţic, Marko Ţigart

A.6. Raziskovalno polje
A.6.1. Predmetna področja:
1. Biologija
2. Fizika
3. Kemija
4. Skupni predmeti – Matematika, Tehnika, Računalništvo, Razredni
pouk, Osnovna šola s prilagojenim programom
A.6.2. Stopnja:
Vrtci, osnovne šole (razredna in predmetna stopnja), osnovne šole s
prilagojenim programom in srednje šole.
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Poročilo koordinatorja fizike za obdobje 1. 9. 2010 – 31. 12. 2010
Avtor:
mag. Robert Repnik
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizika) v šolski praksi in
sprotna evalvacija rezultatov preverjanja
Izhodišče in vodilo za delo v obdobju od oktobra do decembra 2010 je bila v
projektu predvidena aktivnost S 2.12
Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizika) v šolski praksi in sprotna
evalvacija rezultatov preverjanja;
Rezultat: Preverjanje didaktičnih gradiv/modelov (fizikalne vsebine) F3;
Kazalnik: Preverjanje gradiv/modelov v šoli – gradivo F3.
Povzetek opravljenega dela na področju fizike
Po vmesnih teţavah s številom oddanih gradiv in njihovih evalvacij pri fiziki
kaţe, da je sedaj stanje dokaj obetavno. Predvsem je bilo sedaj narejenih
dovolj evalvacij gradiv, morda tudi zato, ker imajo učitelji v začetku šolskega
leta več časa za to. Testiranja gradiv so v veliki meri pokazala, da so
učencem in dijakom v glavnem všeč (vsaj pri tistih gradivih, kjer je bilo
predvideno zbiranje mnenj o njihovi privlačnosti). Pa tudi pred-testi in po-testi
so marsikje pokazali, da so gradiva uspešna pri razvijanju tako formalnega
znanja kot kompetenc. Seveda je ocenjeni vzorec še vedno premajhen za
zanesljive kvantitativne ocene uspeha, vendar pa je kvalitativna ocena
učiteljev in avtorjev samih na osnovi evalvacij ugodna. Še vedno ostaja pri
več gradivih vprašanje, koliko pred-testi in po-testi v resnici objektivno izmerijo
napredek, posebno če vprašanja po-testa niso identična tistim v pred-testu. V
vsakem primeru pa lahko pred-testi in po-testi v gradivih ostanejo tudi pri
povsem izpiljenih gradivih; funkcija testov ni nujno le evalvacija gradiv,
temveč koristen učiteljev pripomoček za nadaljnje delo, če se bo odločil(a)
za redno rabo posameznih gradiv in njihovih testov. Navsezadnje se lahko
učenci/dijaki veliko naučijo ţe tako, da skušajo rešiti teste in pozneje slišijo
učiteljevo razlago pravilnih odgovorov.
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V tem obdobju smo testirali 10 gradiv s področja fizike v osnovni in srednji šoli
(z enim gradivom smo posegli tudi v visokošolski študij). Kot doslej se je
izkazalo, da so učencem in dijakom fizikalni poskusi v splošnem všeč, pa naj
bodo frontalni (demonstrativni) ali skupinski. Vsaj pri preverjanju nekaterih
gradiv se je spet pokazala tudi pomanjkljiva miselna prodornost (ali morda
pomanjkanje volje za miselni napor?) velikega dela osnovnošolcev in dijakov.
V posameznih pisnih izjavah učencev se skriva namig na to, da pri zanimivih
poskusih vidijo tudi dijaki predvsem zabavnejši del pouka (da jim hitreje mine
čas v šoli), ne zavedajo pa se, da je učenje, tudi naravoslovnih vsebin, v
resnici priprava na ţivljenje. Na primer, pri pred-testu in po-testu gradiva
Trdota se je pokazalo, da imajo dijaki teţave celo pri preračunavanju med
enotami, npr. pri enoti za tlak. Kljub temu se avtorji gradiv v splošnem
strinjamo, da nam to ne sme vzeti poguma pri snovanju gradiv, ki učence in
dijake navajajo na bolj sistematično delo, trud in vztrajnost. Razen generičnih
kompetenc, povezanih z naravoslovnimi vedami, ki se najbolj razvijajo pri
samostojnem in skupinskem delu učencev, npr. pri eksperimentiranju,
računanju in pripravi seminarjev, je tudi v tem sklopu gradiv zavzela
pomembno mesto digitalna pismenost, npr. pri iskanju informacij s spletnih
virov.
Kljub naporu in volji avtorjev gradiv, učiteljev in programskega sveta so se
pojavile tudi določene neizogibne tehnične teţave, npr. pri uporabi novih
učil, na katera so bila vezana nekatera gradiva. Od vsakega učila je bil
izdelan samo po en primerek, tako da je bilo skupinsko delo pri preverjanju
gradiv ponekod okrnjeno ter so se morali avtorji in učitelji zateči k improvizaciji.
Avtorji mag. Robert Repnik, dr. Ivan Gerlič, dr. Marjan Krašna in mag. Tomaţ
Bratina so podali poročilo o evalvaciji dela gradiv Uspešnost tradicionalnih
učnih metod pri vnašanju sodobnih znanstvenih dognanj v pouk fizike v
osnovni šoli, primernih za 8. in 9. razred OŠ, in sicer na temi Zaznavanje barv in
Vremenska napoved. Gradivo je testiralo 5 učiteljev pri več kot 150 učencih
osnovnih šol in sicer so preverili vse tri načine: frontalni način, frontalni način +
IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija) ter delo z učnimi listi. Ti trije
načini dela skupaj zajemajo skoraj vse kompetence iz našega spiska 14
generičnih kompetenc, tesneje povezanih z naravoslovnimi vedami. Kot pri
prejšnjih gradivih se je izkazalo, da imajo učenci ţe precej izkušenj z brskanjem
po spletnih straneh. Pri pregledu pred-testov so avtorji ugotovili, da so rezultati
odvisni tudi od zanimanja učencev za samo tematiko ter splošne
razgledanosti učencev samih in ne toliko od fizikalnega predznanja, saj so bili
rezultati učencev osmega razreda pri pred-testih primerljivi z rezultati učencev
devetega razreda. Prav tako so mnogi učenci posebno o temi Vremenska
napoved v veliki meri informirani iz medijev, saj je tema dokaj aktualna. Pri
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vseh skupinah je bil opazen tudi trend zmanjševanja števila pravilnih
odgovorov z vsakim naslednjim vprašanjem (vse zahtevnejše strategije
presoje).
Avtorji dr. Milan Ambroţič, Marko Gosak in Matej Cvetko so napisali skupno
poročilo o testiranju sklopa treh gradiv Serija poskusov z električnim tokom.
Gre za uporabo novega fizikalnega učila »Elektro zbirka za tok in prevodnost«,
ki je bilo razvito v okviru projekta RNK. V 6. razredu naj bi se v poskusu
preverjala logika delovanja stikal, v 9. razredu se primerjajo prevodnosti
različnih trdnin, v srednji šoli pa se izvaja poskus s prevodnostjo tekočih
elektrolitov. V vseh primerih gre za skupinske poskuse in s tem za razvijanje
ustreznih kompetenc, kot je sposobnost samostojnega in skupinskega dela in
podobno. Vprašanja pred-testov in po-testov so v glavnem izbirnega tipa;
bilo je po 5 vprašanj pri pred-testu in 5 vprašanj pri po-testu, ki so bila sicer
drugačna, a nekako sorodna vprašanjem pred-testa. Pri testiranju in evalvaciji
sklopa je sodelovalo 7 učiteljev. Kaţe, da je bilo gradivo o ţarnicah in stikalih,
kar se tiče po-testa, teţje kot gradivo o prevodnosti trdnih snovi; testirano je
bilo v devetem razredu in ne šestem, a vseeno so bili rezultati relativno slabi.
Vendar pa avtorji menijo, naj po-test ostane, kot je, če si ga v bodoče učitelji
ţelijo izvesti. Čeprav je verjetno, da bodo učenci nanj odgovarjali slabo, pa so
vprašanja po-testa pravi miselni izziv, učinek pa bo pravi, če učitelj na koncu
razloţi pravilne odgovore. Vendar pa je verjetno gradivo primernejše za 9.
razred kot za šestega, kot so avtorji načrtovali prvotno. Po-testi za vse tri
stopnje so vsebovali še isto dodatno (šesto) vprašanje, kjer ni šlo za
preverjanje znanja in kompetenc, temveč za odnos učencev in dijakov do
fizike, poskusov in tega gradiva. Spodbudna je predvsem ugotovitev, da je
samo nekaj učencev izbralo odgovor, da jim nista všeč niti fizika v celoti niti
njeni poskusi. Glede poskusov pri tem gradivu se je pokazalo, da sta jim še kar
všeč poskusa s prevodnostjo trdnih snovi in elektrolitov, veliko manj pa tisti s
stikali in ţarnicami.
Avtorji dr. Milan Ambroţič, dr. Zlatko Bradač in Andrej Nemec so napisali
poročilo o evalvaciji njihovega gradiva Električna prevodnost in perkolacijska
teorija. Gradivo sta ţe predhodno preverila dva srednješolska učitelja, v tem
obdobju pa še štirje: eden iz osnovne šole in trije iz srednje. Na osnovi
rezultatov pred-testov in po-testov, vprašalnika za učitelje in njihovih
komentarjev o poteku dela so si avtorji oblikovali sliko o uspešnosti gradiva za
gojitev predvsem dijakovih kompetenc. Dijaki so digitalno pismeni in so se
dobro znašli pri uporabi pripravljenih dveh računalniških programov za boljše
razumevanje statistike pri perkolacijski teoriji, uţivali pa so tudi v poskusih, če
niso bili preveč dolgotrajni. Nekateri evalvatorji se nagibajo k mnenju, da je
gradivo za mnoge ali večino srednjih šol prezahtevno, primerno pa je npr. za
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srednješolske programe računalništvo, elektrotehnika in strojništvo. V
vprašanjih pred-testa in po-testa so skrite generične kompetence, povezane z
naravoslovjem, npr. sposobnost interpretacije, itd. Čeprav učitelji menijo, da
so pred-testi in po-testi dokaj zahtevni za dijake, celo v tretjem letniku, pa se je
pokazalo, da so dijaki po-test pisali večinoma bolje od pred-testa, torej jim je
gradivo očitno koristilo.
Avtor dr. Milan Ambroţič poroča o testiranju gradiva Energija iz orbite, ki je
namenjeno predvsem gimnazijam in drugim srednjim šolam, primerno pa je
tudi za 8. razred OŠ pri poglavju o delu in energiji. S tem gradivom ţeli doseči
predvsem troje: 1) preverjanje tehnike možganska nevihta z uporabo miselnih
vzorcev pri frontalnem in skupinskem načinu dela v šoli, podobno kot pri
prejšnjem gradivu, 2) dotik vseh 8 ključnih kompetenc, vsaj z ustreznimi
vprašanji v pred-testu in po-testu, 3) predstavitev aktualne teme iz
trajnostnega razvoja. Pred-test in po-test sta različna, vsebujeta pa po 8
vprašanj izbirnega tipa, po ustreznih ključnih kompetencah. Pri testiranju tega
gradiva je sodelovalo 5 učiteljev z naslednjimi stopnjami učencev/dijakov:
osmi in deveti razred OŠ ter drugi letnik SŠ. Zato lahko kvalitativno primerjamo
napredek v kompetencah s starostjo. Kot skupna značilnost v osnovnih in
srednjih šolah se kaţe, da je pri moţganskih nevihtah frontalno delo boljše od
skupinskega zaradi učiteljevih izkušenj, razen če so v razredu zelo kompetentni
posamezniki za vodje skupin. Ne glede na način dela, frontalni ali skupinski,
pa se je moţganska nevihta izkazala za zelo koristno pri krepitvi naravoslovnih
in splošnejših kompetenc.
Avtorji dr. Zlatko Bradač, Andrej Nemec, dr. Milan Ambroţič in mag. Robert
Repnik poročajo o evalvaciji gradiva Trdota za gimnazije in druge srednje
šole. V njem poudarjajo razlike med slovenskimi izrazi za sorodne, a različne
fizikalne veličine, kot so trdnost, togost in trdota. Pri tem gradivu poudarjajo
ključno kompetenco sporazumevanje v maternem jeziku na področju
naravoslovja. Pri tem gradivu smo testirali bolj fiziki specifične kompetence kot
generične kompetence. Sodelovali so 4 učitelji. Na ţalost so se večinoma
dijaki izkazali pri po-testu slabše kot pri pred-testu. Moţen razlog je, da jim je
popustila pozornost in izvajanje po-testa preprosto ni primerno za konec šolske
ure in bi morali dijaki pisati po-test v začetku naslednje šolske ure fizike.
Dr. Sergej Faletič je izdelal gradivo za gimnazijski in srednješolski nivo: Vezava
vzmeti. V njem poudarja, da veliko različnih naravnih pojavov opisujejo
ekvivalentne matematične enačbe. Na primer, vzporedno in zaporedno
vezavo vzmeti, ki se v srednjih šolah ne obravnavata, primerja z vzporedno in
zaporedno vezavo upornikov. Pri evalvaciji so sodelovali 4 učitelji. Gradivo je v
sedanji obliki delno doseglo svoj namen: dijaki so fizikalno dobro interpretirali
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vzporedno vezavo vzmeti, ne pa tudi zaporedne. Avtor je podal moţnosti,
kako dijakom pribliţati tudi zaporedno vezavo vzmeti. Pri tem pa seveda ni cilj
podati jim razlago »na kroţniku«, temveč se morajo dijaki sami dokopati do
pravilnega sklepa, saj je le to pravi način krepitve naravoslovnih kompetenc.
Naknadno je avtorica Jerneja Pavlin priloţila gradivo Tekoči kristali za
gimnazijski in visokošolski nivo. Z njim je ţelela preverjati napredek v dveh
kompetencah: sposobnosti samostojnega in skupinskega dela ter sposobnosti
organiziranja in načrtovanja dela. Delo je skupinsko, z delovnimi listi, tako na
področju fizike kot kemije. Doslej je bilo izvedeno testiranje gradiva pri 118
študentih razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Končni
rezultati analize napredka pri razvoju opazovanih kompetenc še niso znani, saj
je treba narediti testiranje še pri dijakih.
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Avtor(ji) gradiva:
mag. Robert Repnik1, izr. prof. dr. Ivan Gerlič1, doc. dr. Marjan Krašna2, asist. mag.
Tomaţ Bratina3
Institucije:
1 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160,
2000 Maribor
2 Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
3 Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Evalvator(ji) gradiva:
Mladen Tancer, Osnovna šola Bratov Polančičev, Maribor
Tatjana Krump, Osnovna šola Vuzenica
Lidija Grubelnik, Osnovna šola Sladki Vrh
Damjan Osrajnik, Osnovna šola Radlje ob Dravi
Zlatka Ferlinc, Osnovna šola Bojana Illicha

Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike v osnovni šoli
Učna tema: gradivo »Zaznavanje barv«
Starostna skupina, razred (vrsta šole): 8. in 9. razred OŠ
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične:
3. Sposobnost zbiranja informacij
4. Sposobnost analize in organiziranja informacij
5. Sposobnost interpretacije
6. Sposobnost sinteze in zaključkov
7. Sposobnost učenja in reševanja problemov
8. Prenos teorije v prakso
9. Uporaba matematičnih idej in tehnik
10. Prilagajanje novim situacijam
11. Skrb za kakovost
b) predmetno-specifične: (niso bile eksplicitno preverjane, med uporabo
gradiva se razvijajo)
1. Pridobiti dodatne sposobnosti za razvoj skozi izbirne vsebine
(interdisciplinarni pristop / moţnosti).
5. Sposobnost izvedbe naslednjih aktivnosti: pospeševati in razvijati
znanstvene in tehnološke inovacije; načrtovati in upravljati s
tehnologijami, ki so povezane s fiziko v različnih sektorjih: industrija,
okolje, zdravstvo, kulturna dediščina, javna uprava, bančništvo;
visoka stopnja popularizacije znanstveno-kulturnih vprašanj s
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poudarkom na teoretičnih, eksperimentalnih in uporabnih vidikih
klasične in moderne fizike (spekter dosegljivih opravil);
13. Sposobnost razumevanja druţbenih problemov, ki se odsevajo v
poklicu in doumeti etične značilnosti raziskovalnih in profesionalnih
aktivnosti v fiziki in njihovo odgovornost za zaščito javnega zdravja in
okolja (splošna in specifična etična zavest).
24. Razumevanje
in
obvladovanje
uporabe
najpogostejših
matematičnih in numeričnih metod (sposobnost reševanja
problemov, matematične spretnosti ).
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt/Nova vsebina:
Učni
načrti
v
osnovni
šoli
so
dovolj
fleksibilni
[http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=8&rID=99],
da
omogočajo številne moţnosti za vključevanje sodobnih fizikalnih znanstvenih
dognanj v izobraţevanje osnovnošolcev. Izbrali smo moţnost pouka fizike v
osmem in devetem razredu OŠ in v 1. letniku SŠ. Obstaja zadosten deleţ ur, ki
vsebinsko niso razporejene in je pri njih moţnost za vključevanje sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk. Učitelj fizike je tudi kompetenten tako po
strokovni (fizika) kot po metodološki plati (didaktika, pedagogika, psihologija),
da bi lahko poskrbel za prenos sodobnih znanj v poučevanje fizikalnih vsebin.
Izvlečka iz veljavnega učnega načrta za fiziko:
»V osmem razredu je razporejenih 47 ur od 70 ur. Ostale ure so namenjene
ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih izbere učitelj,
ter naravoslovnim aktivnostim...«
»V devetem razredu je razporejenih 49 ur od 64 ur. Ostale ure so namenjene
ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih izbere učitelj,
ter naravoslovnim aktivnostim...«
Način evalvacije: (predtest in potest)
Didaktična struktura ure:
Etapa ali faza

Čas v minutah

Mobilizacija (predtest)

10

Osrednji del učne ure (uvodni

25

del, motivacija, NS, osvajanje)
Preverjanje osvojenega (potest)

10
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Pred- in po-test sta bila sestavljena iz 7 vprašanj, od katerih je prvo raziskovalo
odnos učenca do predmeta/teme, drugo in tretje sta se nanašali na
faktografski nivo znanja, četrto se je nanašalo na nivo analize, peto na
primerjavo, šesto na sklepanje in zadnje vprašanje na vrednotenje. Generične
kompetence, ki so po mnenju avtorjev potrebne za uspešno odgovarjanje
določenega nivoja znanja (strategije presoje), so opredeljene v naslednji
razpredelnici:
STRATEGIJE PRESOJE

Generične
kompetence:
1. Sposobnost
samostojnega in
timskega dela
2. Varnost
3. Sposobnost zbiranja
informacij
4. Sposobnost analize
in organiziranja
informacij
5. Sposobnost
interpretacije
6. Sposobnost sinteze
in zaključkov
7. Sposobnost učenja
in reševanja
problemov
8. Prenos teorije v
prakso
9. Uporaba
matematičnih idej in
tehnik
10. Prilagajanje novim
situacijam
11. Skrb za kakovost
12. Organiziranje in
načrtovanje dela
13. Verbalna in pisna
komunikacija
14. Medsebojna
interakcija

FAKTOGRAFSKO

ANALIZA

PRIMERJAVA

SKLEPANJE

VREDNOTENJE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA
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Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev):
Določeni taksonomski nivoji znanj pri usvajanju novih fizikalnih vsebin se laţje
dosegajo, če imajo učenci pred obravnavo nove snovi osvojene določene
naravoslovne kompetence. V učnem načrtu vsebinsko nedefinirane ure so
dobra priloţnost za razvoj naravoslovnih kompetenc, saj učitelj ni v tolikšni meri
obremenjen z doseganjem vsebinskih znanj, kakor pri običajnih urah. V
raziskavi smo doseganje nivojev znanj opazovali z metodo primerjave predtestov in po-testov, izpolnjevanih s strani posameznega učenca v začetku in
ob koncu učne ure, v kateri se obravnava snov. Uspešnost osvajanja različnih
nivojev znanj v učni uri osvajanja nove snovi s področja izbrane tematike
lahko analiziramo na podlagi omenjenih testov. Za ugotavljanje uspešnosti
določene didaktične metode dela glede razvoja določenih naravoslovnih
kompetenc pa je potrebno daljše opazovalno obdobje (do 2 šolski leti).
Gradivo vsebuje učne priprave z različnimi pristopi za obravnavanje eno
izmed vsebin iz nerazporejenih vsebin fizike v učnem načrtu. V tem delu smo
se osredotočili na temo: Zaznavanje barv
Teste smo izvedli na petih osnovnih šolah.
Osrednji cilj raziskave je analizirati uspešnost naslednjih učnih metod v
procesih vnašanja aktualnih znanstvenih vsebin in dognanj s področja fizike v
osnovnošolsko poučevanje:
tradicionalni frontalni pouk (P1),
tradicionalni pouk z vključevanjem elementov metode dela s tekstom
(P2),
tradicionalni pouk z vključevanjem elementov informacijskokomunikacijske tehnologije v obliki uporabe pasivnih in aktivnih e-gradiv
(P3).
Vprašalnik ali njegov del (pred-test, po-test, delovni list,…), ki se ga je
reševalo za evalvacijo
Evalvacija se je izvajala z pred-testom in po-testom.
PRED-TEST, Izpolni učitelj: T-09, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:__________ M/Ţ
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____, lanska ocena fizike oz. naravoslovja:___

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»Veselim se učne ure fizike.«

1 2 3 4 5
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V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
Katere barve so osnovne barve, ko govorimo o zaznavanju barv?
A) zelena, rumena, rdeča
B) črna, bela, rdeča
C) modra, rdeča, zelena
D) bela, modra, rdeča
3.
Katere posebne celice v človeškem očesu zaznavajo svetlobo?
A) paličice
B) čepki
C) takšnih celic v očesu ni
D) paličice in čepki skupaj
4.
Kdaj vidimo nek predmet rdeče barve?
A) Ko predmet vpija rdečo barvo.
B) Ko se od predmeta odbijajo vse barve.
C) Ko predmet odbija rdečo barvo.
D) Ko predmet ne vpija nobene barve.
5.
Primerjaj paličice in čepke. Katera izjava je pravilna.
A) paličice zaznavajo barve
B) čepki zaznavajo barve
C) v očesu imamo tri vrste paličic
D) čepki zaznavajo svetlobo
6.
Kaj je s človekom, ki ima okvarjeno delovanje čepkov v očeh ?
A) vidi čisto normalno
B) ne loči svetlega od temnega
C) je slep
D) je barvno slep
7.
Na podoben način kot se v našem očesu odzivajo čepki, delujejo tudi
barvni monitorji. Monitorji so sestavljeni iz velikega števila majhnih lučk,
ki svetijo. Ko kupujemo monitor, smo pozorni na „resolucijo monitorja“.
Izberi pravilno trditev.
A) Večja je resolucija, več lučk ima monitor, bolj natančna je slika.
B) Večja je resolucija, manj lučk ima monitor, bolj natančna je slika.
C) Resolucija nima pomena.
D) Manjša je resolucija, manj lučk ima monitor, bolj natančna je slika.

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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PO-TEST, Izpolni učitelj: T-09, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:_______________
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»To je bila zame odlična učna ura fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
Katere barve so osnovne barve, ko govorimo o zaznavanju barv?
A) modra, rdeča, zelena
B) zelena, rumena, rdeča
C) črna, bela, rdeča
D) bela, modra, rdeča
3.
Katera barva NI del barvnega spektra
A) rdeča
B) modra
C) črna
D) vijolična
4.
Zakaj vidimo nek predmet črne barve?
A) predmet vpije belo svetlobo
B) predmet vpije vso svetlobo
C) predmet odbije vse barve
D) predmet odbije belo svetlobo
5.
Zakaj so čepkov tri vrste, paličic pa samo ena?
A) tri vrste čepkov zaznavajo tri osnovne barve
B) paličice zaznavajo barve
C) čepki zaznavajo vse barve spektra
D) čepki zaznavajo temno, svetlo in srednje temno
6.
Katero barvo vidimo na monitorju, če hkrati gorijo modre, rdeče in zelene
pike?
A) belo
B) črno
C) modro
D) rdečo

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D
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7.
Štirje različni monitorji svetijo z različno resolucijo. Pri kateri resoluciji je
slika bolj natančna.
a) 800 X 600
b) 1200 X 768
c) 1024 X 600
d) 1024 X 768

A B C D

Poročilo učiteljev o rezultatih in poteku evalvacije (s komentarji avtorja)
Zaznavanje barv
Gradivo je bilo evalvirano med oktobrom in novembrov 2010. Testirali smo
učence 8. in 9. razreda. V raziskavi smo zajeli mestne šole, kot tudi podeţelske
oziroma primestne šole.
Splošno
Učenci pri fiziki še posebej v osnovni šoli najpogosteje ne naletijo na razlago
delovanja sodobnih naprav. To velja za ogromno število naprav, ki jih
uporabljajo ali srečujejo vsakodnevno. Ker je učni načrt fizike strašno okoren,
prenatrpan in izključuje sodobne veje fizike ima učitelj navadno premalo časa
za vključevanje sodobnejših vsebin v pouk fizike. Te se, če se ţe, razen redkih
izjem pojavljajo izključno v izbirnem, dodatnem ali raziskovalnem delu
izobraţevalnega procesa. Torej bolj pri samostojnem učenčevem delu. Pri
takem načinu dela je seveda razvoj ciljnih kompetenc največji, saj je učenec
takrat najbolj motiviran in je tako razumevanje kot pomnjenje na višjem nivoju,
kot pri klasičnih metodah poučevanja.
Seveda se le redki sodobni učitelji posluţujejo takega načina dela. Zato je
ključnega pomena, da se razišče in pripravi strukturirane in dodelane učne
ure, pri katerih bo kompetenčni spekter in njihov razvoj kar največji. Na tak
način učiteljem olajšamo pedagoški proces.
Učna tema zaznavanje barv je ena izmed aktualnih tem, saj se učenci v
današnjem času srečujejo z mnogimi tehničnimi podatki različnih izdelkov, kot
so monitorji, televizorji, mobilni telefoni, kjer so zraven navedeni tudi npr.
ločljivost in količina barv. Pri tej učni uri se večina učencev seznani s
pomenom prej omenjenih podatkov.
Pred-test in po-test
Učenci sicer pričakujejo, da bodo na po-testu enaka vprašanja, kot na predtestu. Zato med učnim procesom poskušajo najti odgovore nanje. Znanje, ki
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jim je manjkalo na pred-testu pritegne večjo pozornost in s tem se zviša
stopnja pomnjenja. V pred-test je torej priporočljivo vključiti taka vprašanja, ki
zajemajo glavne učne cilje učne enote in ki pri iskanju odgovorov nanje
razvijajo ciljne kompetence.
Menim, da sta pred-test in po-test primerno pripravljena.
Poročilo (povzetek) avtorja o evalvaciji
Testirana je bilo več kot 150 učencev različnih osnovnih šol. Tako smo v
raziskavi zajeli širši krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam
pa smo dodali še srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh
pripravljenih vsebin za razvoj naravoslovnih kompetenc v srednji šoli.
Evalvacija je potekala predvsem s primerjalno analizo pred-testov in potestov. Merili smo relativni napredek posameznih učencev, skupine učencev
(razvrščeni glede na oceno v prejšnjem šolskem letu) in celotnega razreda,
glede na to kateri pristop se je pri učni uri uporabil.
Pri pregledu pred-testov smo ugotovili, da so rezultati odvisni tudi od
zanimanja učencev za samo tematiko ter splošne razgledanosti učencev
samih in ne toliko od fizikalnega predznanja, saj so bili rezultati učencev
osmega razreda pri pred-testih primerljivi z rezultati učencev devetega
razreda. Prav tako so mnogi učenci o tej učni temi v veliki meri informirani iz
medijev, saj je tema v današnjem času dokaj aktualna in se relativno pogosto
pojavlja v medijih. Pri vseh skupinah je bil opazen tudi trend zmanjševanja
števila pravilnih odgovorov z vsakim naslednjim vprašanjem (vse zahtevnejše
strategije presoje).
Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva
Evalvatorji niso imeli večjih pripomb na gradiva, zato jih ne bomo bistveno
spreminjali, jih pa bomo sproti posodabljali, glede na nove tehnološke
doseţke v svetu.
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Avtorji gradiva:
mag. Robert Repnik1, izr. prof. dr. Ivan Gerlič1, doc. dr. Marjan Krašna2, asist. mag.
Tomaţ Bratina3
Institucije:
1 Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160,
2000 Maribor
2 Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
3 Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Evalvator(ji) gradiva:
Mladen Tancer, Osnovna šola Bratov Polančičev, Maribor
Tatjana Krump, Osnovna šola Vuzenica
Lidija Grubelnik, Osnovna šola Sladki Vrh
Damjan Osrajnik, Osnovna šola Radlje ob Dravi
Zlatka Ferlinc, Osnovna šola Bojana Illicha

Uspešnost tradicionalnih učnih metod pri vnašanju sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk fizike v osnovni šoli
Učna tema: gradivo »Vremenska napoved«
Starostna skupina, razred (vrsta šole): 8. in 9. razred OŠ
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične:
3. Sposobnost zbiranja informacij
4. Sposobnost analize in organiziranja informacij
5. Sposobnost interpretacije
6. Sposobnost sinteze in zaključkov
7. Sposobnost učenja in reševanja problemov
8. Prenos teorije v prakso
9. Uporaba matematičnih idej in tehnik
10. Prilagajanje novim situacijam
11. Skrb za kakovost
b) predmetno-specifične: (niso bile eksplicitno preverjane, med uporabo
gradiva se razvijajo)
1. Pridobiti dodatne sposobnosti za razvoj skozi izbirne vsebine
(interdisciplinarni pristop / moţnosti).
5. Sposobnost izvedbe naslednjih aktivnosti: pospeševati in razvijati
znanstvene in tehnološke inovacije; načrtovati in upravljati s
tehnologijami, ki so povezane s fiziko v različnih sektorjih: industrija,
okolje, zdravstvo, kulturna dediščina, javna uprava, bančništvo;
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visoka stopnja popularizacije znanstveno-kulturnih vprašanj s
poudarkom na teoretičnih, eksperimentalnih in uporabnih vidikih
klasične in moderne fizike (spekter dosegljivih opravil);
13. Sposobnost razumevanja druţbenih problemov, ki se odsevajo v
poklicu in doumeti etične značilnosti raziskovalnih in profesionalnih
aktivnosti v fiziki in njihovo odgovornost za zaščito javnega zdravja in
okolja (splošna in specifična etična zavest).
24. Razumevanje
in
obvladovanje
uporabe
najpogostejših
matematičnih in numeričnih metod (sposobnost reševanja
problemov, matematične spretnosti ).
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt/Nova vsebina:
Učni
načrti
v
osnovni
šoli
so
dovolj
fleksibilni
[http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=6&pID=8&rID=99],
da
omogočajo številne moţnosti za vključevanje sodobnih fizikalnih znanstvenih
dognanj v izobraţevanje osnovnošolcev. Izbrali smo moţnost pouka fizike v
osmem in devetem razredu OŠ in v 1. letniku SŠ. Obstaja zadosten deleţ ur, ki
vsebinsko niso razporejene in je pri njih moţnost za vključevanje sodobnih
znanstvenih dognanj v pouk. Učitelj fizike je tudi kompetenten tako po
strokovni (fizika) kot po metodološki plati (didaktika, pedagogika, psihologija),
da bi lahko poskrbel za prenos sodobnih znanj v poučevanje fizikalnih vsebin.
Izvlečka iz veljavnega učnega načrta za fiziko:
»V osmem razredu je razporejenih 47 ur od 70 ur. Ostale ure so namenjene
ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih izbere učitelj,
ter naravoslovnim aktivnostim...«
»V devetem razredu je razporejenih 49 ur od 64 ur. Ostale ure so namenjene
ponavljanju, preverjanju, ocenjevanju, izbirnim vsebinam, ki jih izbere učitelj,
ter naravoslovnim aktivnostim...«
Način evalvacije: (predtest in potest)
Didaktična struktura ure:
Etapa ali faza

Čas v minutah

Mobilizacija (predtest)

10

Osrednji del učne ure (uvodni

25

del, motivacija, NS, osvajanje)
Preverjanje osvojenega (potest)

10
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Pred- in po-test sta bila sestavljena iz 7 vprašanj, od katerih je prvo raziskovalo
odnos učenca do predmeta/teme, drugo in tretje sta se nanašali na
faktografski nivo znanja, četrto se je nanašalo na nivo analize, peto na
primerjavo, šesto na sklepanje in zadnje vprašanje na vrednotenje. Generične
kompetence, ki so po mnenju avtorjev potrebne za uspešno odgovarjanje
določenega nivoja znanja (strategije presoje), so opredeljene v naslednji
razpredelnici:
STRATEGIJE PRESOJE

Generične
kompetence:
1. Sposobnost
samostojnega in
timskega dela
2. Varnost
3. Sposobnost zbiranja
informacij
4. Sposobnost analize
in organiziranja
informacij
5. Sposobnost
interpretacije
6. Sposobnost sinteze
in zaključkov
7. Sposobnost učenja
in reševanja
problemov
8. Prenos teorije v
prakso
9. Uporaba
matematičnih idej in
tehnik
10. Prilagajanje novim
situacijam
11. Skrb za kakovost
12. Organiziranje in
načrtovanje dela
13. Verbalna in pisna
komunikacija
14. Medsebojna
interakcija

FAKTOGRAFSKO

ANALIZA

PRIMERJAVA

SKLEPANJE

VREDNOTENJE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA
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Kratek povzetek samega gradiva (nekaj komentarjev):
Določeni taksonomski nivoji znanj pri usvajanju novih fizikalnih vsebin se laţje
dosegajo, če imajo učenci pred obravnavo nove snovi osvojene določene
naravoslovne kompetence. V učnem načrtu vsebinsko nedefinirane ure so
dobra priloţnost za razvoj naravoslovnih kompetenc, saj učitelj ni v tolikšni meri
obremenjen z doseganjem vsebinskih znanj, kakor pri običajnih urah. V
raziskavi smo doseganje nivojev znanj opazovali z metodo primerjave predtestov in po-testov, izpolnjevanih s strani posameznega učenca v začetku in
ob koncu učne ure, v kateri se obravnava snov. Uspešnost osvajanja različnih
nivojev znanj v učni uri osvajanja nove snovi s področja izbrane tematike
lahko analiziramo na podlagi omenjenih testov. Za ugotavljanje uspešnosti
določene didaktične metode dela glede razvoja določenih naravoslovnih
kompetenc pa je potrebno daljše opazovalno obdobje (do 2 šolski leti).
Gradivo vsebuje učne priprave z različnimi pristopi za obravnavanje eno
izmed vsebin iz nerazporejenih vsebin fizike v učnem načrtu. V tem delu smo
se osredotočili na temo: Vremenska napoved
Teste smo izvedli na petih osnovnih šolah.
Osrednji cilj raziskave je analizirati uspešnost naslednjih učnih metod v
procesih vnašanja aktualnih znanstvenih vsebin in dognanj s področja fizike v
osnovnošolsko poučevanje:
tradicionalni frontalni pouk (P1),
tradicionalni pouk z vključevanjem elementov metode dela s tekstom
(P2),
tradicionalni pouk z vključevanjem elementov informacijskokomunikacijske tehnologije v obliki uporabe pasivnih in aktivnih e-gradiv
(P3).
Vprašalnik ali njegov del (pred-test, po-test, delovni list,…), ki se ga je
reševalo za evalvacijo
Evalvacija se je izvajala z pred-testom in po-testom.
PRED-TEST, Izpolni učitelj: T-10, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:__________ M/Ţ
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____, lanska ocena fizike oz. naravoslovja:___

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)
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1.
»Veselim se učne ure fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
Visoko v gorah je zračni tlak manjši zaradi:
A) niţje temperature.
B) visokih hitrosti zraka.
C) velike vlaţnosti.
D) tega, ker je nad nami manj zraka.
3.
Ali obstaja povezava med zračnim tlakom in vremenom?
A) Ne obstaja.
B) Obstaja.
C) Obstaja, vendar znanstveno še ni dokazano.
D) Le ob večjem plimovanju.
4.
Kateri graf prikazuje pravilno porazdelitev plinov v zraku?
ostalo

ostalo

argon

argon

dušik

A B C D

A B C D

A B C D

ostalo

ostalo

argon

kisik

argon

kisik

kisik

dušik

kisik

A

dušik

helij

B

C

5.
V vremenski postaji smo dva dneva merili temperaturo ozračja. Spodnja
grafa prikazuje kako se je temperatura spreminjala prvi dan in kako se je
temperatura spreminjala drugi dan. Kaj opaziš.

D
A B C D

A) Prvi dan je bila v povprečju večja temperatura.
B) Drugi dan je bila v povprečju večja temperatura.
C) Temperaturi sta bili v povprečju enaki.
D) Grafa se ne moremo primerjati.
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6.
Zraku se z niţanjem temperature pri nespremenjenem tlaku povečuje
gostota, z niţanjem tlaka pri nespremenjeni temperaturi pa se mu gostota
zniţuje. Ko se dvigamo z balonom, nam barometer pokaţe niţanje
zračnega tlaka z višino. Katera trditev pravilno (najbolj smiselno!)
pojasnjuje zvezo med temperaturo in gostoto pri padajočem tlaku z
naraščajočo nadmorsko višino?
A) Z višino pada tudi temperatura zraka, gostota pa se ne spreminja.
B) Z višino naraščata tako gostota kot temperatura zraka.
C) Iz padanja tlaka sklepamo na padanje gostote zraka, neodvisno od
temperature.
D) Iz padanja tlaka sklepamo na padanje njegove gostote, če je
spreminjanje temperature z višino razmeroma blago.

A B C D

7.
Predpostavi, da je zaradi posebnih zemljepisnih značilnosti vreme v tvojem
kraju zelo muhasto in pogosto drugačno, kot ga napove televizija za celo
drţavo in tvoj okoliš. Čemu v takem primeru najbolj zaupaš pri oceni
spremembe vremena v nekaj urah in pri odločitvi za daljše pohajkovanje:
A) Jutranji vremenski napovedi po radiu
B) Trganju v sklepih ostarelega znanca in vedenju domačih ţivali
C) Instrumentom v vremenoslovni omarici v tvojem kraju
D) Trenutnemu osebnemu razpoloţenju

A B C D
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PO-TEST, Izpolni učitelj: T-10, P 1 2 3 , Šola:_________________________, datum:_______________
Izpolni učenec: Ime in Priimek:__________________, razred:____

Pri prvem vprašanju oceni, v kolikšni meri se strinjaš s trditvijo v narekovajih? Na desni strani
obkroži tisto številko od 1 do 5, ki najbolj ustreza tvojemu mnenju.
(1...popolnoma se ne strinjam, 5...zelo se strinjam)

1.
»To je bila zame odlična učna ura fizike.«

1 2 3 4 5

V nadaljevanju boš reševal naloge, pri katerih je le en odgovor pravilen. Pozorno preberi
navodilo naloge in obkroži odgovor na desni strani testnega lista.

2.
Molekula vode je v primerjavi z molekulo kisika pribliţno:
A) enkrat teţja.
B) enkrat laţja.
C) dvakrat teţja.
D) dvakrat laţja.
3.
Visoko v gorah je zračni tlak manjši zaradi:
A) niţje temperature.
B) visokih hitrosti zraka.
C) velike vlaţnosti.
D) tega, ker je nad nami manj zraka.
4.
Na grafih je prikazan zračni tlak od jutra do večera. Kateri graf kaţe
poslabšanje vremena?

A B C D

A B C D

A B C D
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5.
Pri napovedih vremena na TV velikokrat slišimo o ciklonih in anticiklonih.
Kakšna je razlika med njimi?
A) v območju ciklona je visok zračni pritisk in lepo vreme
B) v območju anticiklona je nizek zračni pritisk in lepo vreme
C) v območju anticiklona je visok zračni pritisk in slabo vreme
D) v območju ciklona je nizek zračni pritisk in slabo vreme
6.
Več dni zaporedoma počitnikuješ na isti planinski koči in opazuješ
merilnik tlaka, ki kaţe postopno padanje zračnega tlaka. Ker moramo
planinci v gorah še posebej pozorno spremljati vreme, iz tega lahko
sklepam, da:
A) je zrak iz dneva v dan bolj suh
B) se v prihajajočih dneh obeta lepo vreme
C) se bo izredno ohladilo v dnevu ali dveh
D) lahko pričakujemo poslabšanje vremena

A B C D

7.
Če ne moreš poslušati vremenske napovedi, na razpolago pa imaš več
merilnikov v zvezi z vremenskimi pojavi, na katerega od njih se lahko
najbolj zaneseš pri oceni, kakšno vreme bo nastopilo v kratkem?
A) vlagomer
B) barometer
C) termometer
D) merilnik hitrosti in smeri vetra

A B C D

A B C D

Poročilo učiteljev o rezultatih in poteku evalvacije (s komentarji avtorja)
Zaznavanje barv
Gradivo je bilo evalvirano med oktobrom in novembrov 2010. Testirali smo
učence 8. in 9. razreda. V raziskavi smo zajeli mestne šole, kot tudi podeţelske
oziroma primestne šole.
Splošno
Učenci pri fiziki še posebej v osnovni šoli najpogosteje ne naletijo na razlago
delovanja sodobnih naprav. To velja za ogromno število naprav, ki jih
uporabljajo ali srečujejo vsakodnevno. Ker je učni načrt fizike strašno okoren,
prenatrpan in izključuje sodobne veje fizike ima učitelj navadno premalo časa
za vključevanje sodobnejših vsebin v pouk fizike. Te se, če se ţe, razen redkih
izjem pojavljajo izključno v izbirnem, dodatnem ali raziskovalnem delu
izobraţevalnega procesa. Torej bolj pri samostojnem učenčevem delu. Pri
takem načinu dela je seveda razvoj ciljnih kompetenc največji, saj je učenec
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takrat najbolj motiviran in je tako razumevanje kot pomnjenje na višjem nivoju,
kot pri klasičnih metodah poučevanja.
Seveda se le redki sodobni učitelji posluţujejo takega načina dela. Zato je
ključnega pomena, da se razišče in pripravi strukturirane in dodelane učne
ure, pri katerih bo kompetenčni spekter in njihov razvoj kar največji. Na tak
način učiteljem olajšamo pedagoški proces.
Učna tema »Vremenska napoved« je ena od tem, s katero se učenci
srečujejo praktično vsak dan. Pri televizijski vremenski napovedi se srečajo s
pojmi in pojavi, ki si jih mnogi ne znajo razlagati, zato se tekom te učne
vsebine seznanijo z vsemi pojmi in tudi fizikalnim ozadjem podatkov v različnih
vremenskih napovedih.
Pred-test in po-test
Učenci sicer pričakujejo, da bodo na po-testu enaka vprašanja, kot na predtestu. Zato med učnim procesom poskušajo najti odgovore nanje. Znanje, ki
jim je manjkalo na pred-testu pritegne večjo pozornost in s tem se zviša
stopnja pomnjenja. V pred-test je torej priporočljivo vključiti taka vprašanja, ki
zajemajo glavne učne cilje učne enote in ki pri iskanju odgovorov nanje
razvijajo ciljne kompetence.
Menim, da sta pred-test in po-test primerno pripravljena.
Poročilo (povzetek) avtorja o evalvaciji
Testirana je bilo več kot 150 učencev različnih osnovnih šol. Tako smo v
raziskavi zajeli širši krog učencev in uporabili vse tri pristope, k osnovnim šolam
pa smo dodali še srednje šole, da bi lahko primerjali kolikšen je uspeh
pripravljenih vsebin za razvoj naravoslovnih kompetenc v srednji šoli.
Evalvacija je potekala predvsem s primerjalno analizo pred-testov in potestov. Merili smo relativni napredek posameznih učencev, skupine učencev
(razvrščeni glede na oceno v prejšnjem šolskem letu) in celotnega razreda,
glede na to kateri pristop se je pri učni uri uporabil.
Pri pregledu pred-testov smo ugotovili, da so rezultati odvisni tudi od
zanimanja učencev za samo tematiko ter splošne razgledanosti učencev
samih in ne toliko od fizikalnega predznanja, saj so bili rezultati učencev
osmega razreda pri pred-testih primerljivi z rezultati učencev devetega
razreda. Prav tako so mnogi učenci o tej učni temi v veliki meri informirani iz
medijev, saj je tema v današnjem času dokaj aktualna in se relativno pogosto
pojavlja v medijih. Pri vseh skupinah je bil opazen tudi trend zmanjševanja
števila pravilnih odgovorov z vsakim naslednjim vprašanjem (vse zahtevnejše
strategije presoje).
Morebitni predlog avtorja za dopolnitev/izboljšavo gradiva
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Evalvatorji niso imeli večjih pripomb na gradiva, zato jih ne bomo bistveno
spreminjali. V prihodnje bomo verjetno dodali še razlage različnih ekstremnih
vremenskih pojavov, s katerimi se vedno pogosteje srečujemo tudi pri nas.
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Avtor(ji) gradiva:
Milan Ambroţič, Marko Gosak, Matej Cvetko
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Serija poskusov z električnim tokom
Strategija (metoda): skupinsko delo
Starostne skupine: 6. in 9. razred OŠ, vse srednje šole
Kompetence, ki se razvijajo:
a) generične: predvsem tiste, ki so povezane s skupinskim delom, npr.
sposobnost skupinskega in individualnega dela, pisna in verbalna
komunikacija, medosebna interakcija
b) predmetno-specifične: opazovanje, merjenje na višjem nivoju
c) dodatne: /
Umestitev v učni načrt: Električni tok, Naravoslovni ali tehnični dan
Način evalvacije: pred-testi in po-testi z vprašanji izbirnega tipa, pregled
delovnih listov.
Kratek povzetek gradiva
Serija opisanih poskusov spada v poglavje Električni tok in se lahko posamezni
poskusi ali več od njih izvedejo na različnih stopnjah, predvsem v 6. in 9.
razredu osnovne šole in v 3. letniku srednjih šol. Poskusi so vezani na novo učilo
»Elektro zbirka za tok in prevodnost« (na kratko Elektro zbirka) podjetja NT
BROG, katerega izdelava je bila naročena v okviru projekta RNK. Za 6. razred
pri predmetu Naravoslovje gre za poskus z različnimi kombinacijami vezav
stikal, kjer učenci ugotavljajo, kateri tokokrogi so sklenjeni in kateri ne, ter kako
to vpliva na svetlost ţarnice. Za 9. razred smo pripravili gradivo za preverjanje,
katere trdne snovi (dobro) prevajajo električni tok. Pri gradivu za gimnazije in
druge srednje šole pa gre za merjenje električnega toka skozi tekoči elektrolit.
Cilj teh gradiv je med drugim preverjanje, kaj je boljše v primeru električnega
toka boljše za razvijanje naravoslovnih kompetenc: frontalni poskus ali poskusi
po skupinah učencev.
V zbirki so naslednji elementi:
element za 9 V baterijo
3 elementi s stikalom
3 elementi z ţarnico (3,5 V, 0,2 A)
element z elektromotorjem in propelerjem
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element z U-nosilcema za trdne snovi – paličice (in 5 različnih paličic iz
naslednjih snovi: ţelezo, plastika, baker, aluminij, les)
plastenka za tekoče prevodnike (elektrolite) z ročnim mešalom
Razen s pred-testi in po-testi so imeli učitelji moţnost preverjati napredek v
znanju in kompetencah tudi s subjektivno oceno delovnih listov. Po-testi za vse
tri stopnje so vsebovali isto dodatno (šesto) vprašanje, kjer ni šlo za preverjanje
znanja in kompetenc, temveč za odnos učencev in dijakov do fizike,
poskusov in tega gradiva.
REŠITVE PRED-TESTOV IN PO-TESTOV
Pravilni odgovori so označeni z rdečim ozadjem.
6. razred
PRED-TEST
Miselna priprava na poskus: STIKALA IN ŢARNICE – ELEKTRIČNI TOK
Čas reševanja: 5 minut.
Na vprašanja odgovarjaj z DA ali NE, tako da obkroţiš eno od obeh moţnosti.
1) Ali je mogoče električno povezati eno stikalo in tri ţarnice tako, da s stikalom lahko
hkrati vklapljaš in izklapljaš vse tri ţarnice?
DA
NE
2) Ali je mogoče električno povezati tri stikala in eno ţarnico tako, da lahko ţarnico
izklopiš s katerimkoli od treh stikal?
DA
NE
3) Naloga stikala je, da sklene ali razklene električni krog, zato sklenjeno stikalo
pomeni, da lahko po električnem krogu teče električni tok. Ali je smiselno primerjati
sklenjen električni krog s sklenjenim kroţenjem vode v naravi?
DA
NE
4) Ali lahko v naravi steče kratkotrajni električni tok, čeprav električni krog ni sklenjen?
DA
NE
5) Miselni izziv! Delovanje 2 zaporednih stikal lahko primerjamo z mnoţenjem števil 0 in
1, samim s seboj ali eno z drugim (4 moţnosti: 0 0, 0 1, 1 0 in 1 1). Na osnovi te
podobnosti poskusi izpolniti obe tabeli:
Št. 1
0
0
1
1

Št. 2
0
1
0
1

=

?
0
0
0
1

S1
NE
NE
DA
DA

ZATO

S2
NE
DA
NE
DA

Tok teče?
NE
NE
NE
DA
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Komentar: S1 = prvo stikalo, S2 = drugo stikalo, DA/NE pove, ali je stikalo sklenjeno ali
ne. V stolpcu »?« zapiši vse štiri moţne produkte, v stolpcu »Tok teče?« pa odgovori z
DA ali NE.
Torej, kaj pomenita 0 in 1 v tej primerjavi? _0 = NE in 1 = DA__

Skica električne vezave pri nalogi 5 (S-predstavlja stikalo, Ţ-predstavlja ţarnico,
predstavlja baterijo: krajša navpična črta je +, daljša pa – pol baterije)
6) Ali sta res potrebni obe ţarnici, Ţ1 in Ţ2, na skici, da razumemo pomen zgoraj
izpolnjene?
DA
NE
Po-test:
Čas reševanja: 6 minut. Pri vsakem od 5 vprašanj je en odgovor pravilen. Izberi ga
tako, da obkroţiš ustrezno črko pred njim. Vsa vprašanja so enakovredna.
1) Zamisli si podobno električno vezavo kot na spodnji sliki, le da imaš 1 stikalo in 3
ţarnice, označene po vrsti Ţ1, Ţ2 inŢ3. Stikalo je sklenjeno. Kaj je s tremi ţarnicami?
a) Nobena ne sveti.
b) Vse tri svetijo.
c) Ţ1 sveti, drugi dve pa ne.
d) Ţ1 in Ţ2 svetita, Ţ3 pa ne.

2) Zamisli si podobno električno vezavo kot na zgornji sliki, le da imaš samo 1 ţarnico
3 stikala, označena po vrsti S1, S2 in S3. Dodatna »komplikacija« je v tem, da je
ţarnica vmes med stikaloma S1 in S2. Torej, namesto Ţ2 na sliki si zamisli S3. Kaj mora
veljati za stikala, da bo ţarnica svetila?
a) Vsa tri morajo biti razklenjena.
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b) Vsa tri morajo biti sklenjena.
c) S1 in S2 morata biti sklenjena, S3 pa ne.
č) S1 in S3 morata biti sklenjena, S2 pa ne.
d) S2 in S3 morata biti sklenjena, S1 pa ne.
3) Kakšne so podobnosti in razlike med električnim tokom in kroţenjem (tokom) vode
v naravi? Poišči najustreznejši odgovor.
a) V obeh primerih mora tok nekaj poganjati, vendar pa mora biti električni krog
sklenjen, za vodni tok pa to ni nujno.
b) Nasprotno od električnega toka voda lahko teče tudi brez »pogona«, v obeh
primerih pa lahko opredelimo fizikalno količino kot pretok nečesa na časovno enoto.
c) Tako električni kot vodni tok v naravi sta sklenjena. Oba imata za gibanje nekak
upor, zato ju je treba z nečem poganjati.
č) To sta fizikalno tako različna sistema, da je nesmiselno iskati kakršnekoli analogije
med njima.
d) Pri obeh gre pravzaprav za pretok snovi, vendar je električni tok veliko hitrejši od
vodnega.
4) Koliko stikal potrebujemo za to, da po enostavnem električnem krogu (npr. vezava
baterije, ţarnice in ţic) teče električni tok?
a) Nobenega.
b) Eno.
c) Dve.
č) Tri.
5) Kakšne so podobnosti in razlike med električnim in svetlobnim tokom (svetlobnim
ţarkom)?
a) Oba morata biti sklenjena, vendar za svetlobni tok ni nobenega stikala.
b) Za svetlobni tok ni nujno, da je sklenjen, da pa se ga prekiniti s stikalom kot
električnega.
c) Oba morata biti sklenjena in za oba obstajajo stikala..
Če misliš, da obstaja tudi za svetlobni tok neke vrste stikalo, kaj bi lahko to bilo?
Dodatno vprašanje glede izvedenih poskusov in Zbirki za električni tok in prevodnost
ter o fiziki in poskusih nasploh. Tu ne gre za pravilne ali napačne odgovore, temveč le
za tvoje mnenje. Tvoje mnenje bo koristna informacija za tiste, ki so pripravili to vajo in
opremo. Moţnih je več odgovorov. (Tu učitelj sešteje vse obkroţene odgovore.)
6) Kaj meniš o teh poskusih, o zbirki ter o fiziki in o poskusih nasploh?
a) Fizika me ne privlači in tudi ne poskusi, kakršni koli so.
b) Teorija me pri fiziki ne privlači, poskusi pa so mi v splošnem všeč.
c) Nekateri poskusi so mi pri fiziki všeč, drugi ne.
č) Izvedeni poskus to šolsko uro mi je bil všeč.
d) Oprema je zanimiva in z njo bi se dalo narediti še veliko več drugačnih poskusov.
e) Priporočam še povečanje zbirke z dodatnimi električnimi elementi.
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9. razred
Pred-test:
Čas reševanja: 5 minut. Pri vsakem od 5 vprašanj je en odgovor pravilen. Izberi ga
tako, da obkroţiš ustrezno črko pred njim. Edino pri 3. vprašanju moraš obkroţiti edini
napačni odgovor. Vsa vprašanja so enakovredna.
1) Ţici iz ţeleza in bakra imata enaki dolţini in debelini. Baker je boljši električni
prevodnik kot ţelezo. Ţici priključimo ločeno vsako na svoj vir napetosti. Če sta
napetosti enaki, po kateri ţici teče večji tok?
a) Po bakreni ţici.
b) Po ţelezni ţici.
c) Po obeh teče enak tok.
č) Odvisno od tega, kako velika je napetost.
d) Ne vem.
2) Električno upornost snovi merimo v praktičnih enotah
a) Da ima 1 mm dolg odsek ţice upor 1 .
b) Da ima 1 mm debela ţica upor 1 .
c) Da ima 1 m dolga in 1 mm debela ţica upor 1 .
č) Da ima 1 m dolga ţica s presekom 1 mm2 upor 1 .
d) Da ima 1 mm dolga ţica s presekom 1 mm2 upor 1 .
e) Da ima 1 m dolga ţica s presekom 1 m2 upor 1 .

mm2/m. Kaj to pomeni?

3) Električna prevodnost in električna upornost snovi sta fizikalni veličini, ki sta si med
seboj obratno sorazmerni. Kaj to pomeni, če primerjamo dva različna materiala?
POZOR: 3 odgovori so pravilni, eden pa napačen. Obkroţi napačnega!
a) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je tudi prevodnost 2-krat
večja.
b) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je njegova prevodnost 2-krat
manjša.
c) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je prevodnost drugega
materiala 2-krat večja.
č) Če je prevodnost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je upornost drugega
materiala 2-krat večja.
4) Dve ţici enakih dimenzij, ena je iz ţeleza, druga pa iz bakra, zveţeš zaporedno
(eno za drugo, glej sliko) na isti izvir napetosti. Kako je s tokoma po ţicah in padcema
napetosti na njih?
a) Toka in padca napetosti sta enaka za obe ţici.
b) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri bakreni ţici.
c) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţelezni ţici.
č) Pri ţelezni ţici je tok manjši kot pri bakreni, padec napetosti pa je večji.
d) Pri ţelezni ţici je tok večji kot pri bakreni, padec napetosti pa je manjši.
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č) Oba toka sta enaka, vendar je pri ţelezni ţici večji padec napetosti kot pri
bakreni.
d) Oba padca napetosti sta enaka, vendar je pri ţelezni ţici je tok večji kot pri
bakreni.
e) Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
5) Če inţenir dobi nalogo, da sestavi grelno telo, katero ţico bo uporabil?
a) Tisto z manjšim uporom.
b) Tisto z večjim uporom.
c) Upor ţice je nepomemben.
č) Odvisno od tega, ali ima vnaprej predpisan največji padec napetosti na ţici ali pa
največji moţni tok.
Po-test:
Čas reševanja: 6 minut. Pri vsakem od 5 vprašanj je en odgovor pravilen. Izberi ga
tako, da obkroţiš ustrezno črko pred njim. Vsa vprašanja so enakovredna.
1) Ţici iz ţeleza in bakra imata enaki dolţini in debelini. Priključimo ju ločeno vsako na
svoj vir napetosti. Če hočemo, da bo po obeh tekel enak električni tok, pri kateri
mora biti večja električna napetost?
a) Pri bakreni ţici.
b) Pri ţelezni ţici.
c) Pri obeh sta napetosti enaki.
d) Ne vem.
2) Električno upornost snovi merimo v praktičnih enotah
mm2/m. Ali lahko to
pretvorimo v enoto
m? (Naredi ob strani pomoţen račun, če je potreben.)
a) Ne.
b) Da,
mm2/m = 1000
m.
c) Da,
mm2/m = 106
m.
č) Da,
mm2/m = G
m.
d) Da,
mm2/m = 10-3
m.
2
e) Da,
mm /m =
m.
3) Električna prevodnost snovi je fizikalna veličina, ki je obratna vrednost upornosti
snovi. Kaj to pomeni, če primerjamo med seboj dve ţici enakih dimenzij, a iz različnih
materialov? Vzemimo, da ima material A 2-krat večjo prevodnost kot material B.
a) Če ima ţica iz A upor 10 , ima ţica iz B enak upor.
b) Če ima ţica iz A upor 10 , ima ţica iz B upor 20 .
c) Če ima ţica iz A upor 20 , ima ţica iz B upor 10 .
4) Dve ţici enakih dimenzij, ena je iz ţeleza, druga pa iz bakra, zveţeš zaporedno
(eno za drugo, glej sliko) na isti izvir napetosti. Kako je s tokoma po ţicah in padcema
napetosti na njih? Pozor: vprašanja so glede na pred-test premešana, pa tudi niso
vsa popolnoma enaka!!!
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a) Oba padca napetosti sta enaka, vendar je pri ţelezni ţici je tok večji kot pri
bakreni.
b) Toka in padca napetosti sta enaka za obe ţici.
c) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri bakreni ţici.
č) Oba toka sta enaka, vendar je pri ţelezni ţici manjši padec napetosti kot pri
bakreni.
d) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţelezni ţici.
e) Pri ţelezni ţici je tok manjši kot pri bakreni, padec napetosti pa je večji.
f) Pri ţelezni ţici je tok večji kot pri bakreni, padec napetosti pa je manjši.
g) Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
5) Če inţenir dobi nalogo, da sestavi ţarnico, katero ţico bo uporabil (pomisli na
debelino ţarilne nitke!)?
a) Tisto z manjšim uporom.
b) Tisto z večjim uporom.
c) Upor ţice je nepomemben.
6) Kaj meniš o teh poskusih, o zbirki ter o fiziki in o poskusih nasploh?
a) Fizika me ne privlači in tudi ne poskusi, kakršni koli so.
b) Teorija me pri fiziki ne privlači, poskusi pa so mi v splošnem všeč.
c) Nekateri poskusi so mi pri fiziki všeč, drugi ne.
č) Izvedeni poskus to šolsko uro mi je bil všeč.
d) Oprema je zanimiva in z njo bi se dalo narediti še veliko več drugačnih poskusov.
e) Priporočam še povečanje zbirke z dodatnimi električnimi elementi.
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Srednja šola
PRED-TEST: PRIPRAVA NA POSKUS Z ELEKTRIČNIM PREVAJANJEM ELEKTROLITA
Ime in priimek:
Čas reševanja: 5 minut. Izberi pravilne odgovore z obkroţitvijo ustreznih črk pred njimi.
Vsa vprašanja so enakovredna.
1) Kaj so v prevodnih kapljevinah nosilci električnega naboja med elektrodama?
a) Elektroni.
b) Protoni.
c) Nevtroni.
č) Ioni.
d) Nevtralne molekule.
2) Obkroţi pravilne trditve (lahko več kot ena sama):
a) Morska voda je boljši električni prevodnik kot navadna voda.
b) Če v vodi raztopimo katerokoli snov, s tem povečamo njeno električno
prevodnost.
c) Večja kot je velikost ionov, ki so v kapljevini, večja bo njena električna prevodnost.
č) Če v 1 liter vode dodamo 30 g soli, ali če v pol litra vode dodamo 60 g soli, je
prevodnost dobljene raztopine v obeh primerih pribliţno enaka.
d) Nosilci električnega naboja v kapljevini so elektroni.
3) Razvrsti naštete kapljevine glede na njihovo električno prevodnost, tako da na
črtice pripišeš številke od 1 do 4 (1 ustreza največji prevodnosti):
__3__ radenska,
__2__ morska voda,
__4__ destilirana voda,
__1__ voda iz Mrtvega morja.
4) Električno upornost snovi, tudi kapljevine, merimo v enotah
m. Kaj to pomeni?
a) Da ima 1 m dolg odsek snovi upor 1 .
b) Da ima valjast odsek snovi s premerom 1 m upor 1 .
c) Da ima valjast odsek snovi s prerezom 1 m2 upor 1 .
č) Da ima 1 m dolg valjast odsek snovi s premerom 1 m upor 1 .
d) Da ima 1 m dolg valjast odsek snovi s prerezom 1 m2 upor 1 .
5) Električna prevodnost in električna upornost snovi sta fizikalni veličini, ki sta si med
seboj obratno sorazmerni. Kaj to pomeni, če primerjamo dva različna materiala?
POZOR: 3 odgovori so pravilni, eden pa napačen. Obkroţi napačnega!
a) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je tudi prevodnost 2-krat
večja.
b) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je njegova prevodnost 2-krat
manjša.
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c) Če je upornost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je prevodnost drugega
materiala 2-krat večja.
č) Če je prevodnost pri enem 2-krat večja kot pri drugem, je upornost drugega
materiala 2-krat večja.
KONČNI TEST RAZUMEVANJA POSKUSA
Ime in priimek:
Čas reševanja: 6 minut. Vsa vprašanja so enakovredna. Zadnje vprašanje je
informativno.
1) Kaj so v prevodnih kapljevinah nosilci električnega naboja med elektrodama?
a) Elektroni.
b) Protoni.
c) Nevtroni.
č) Ioni.
d) Nevtralne molekule.
2) Obkroţi pravilne trditve.
a) Destilirana voda je slabši električni prevodnik kot mineralna voda.
b) Z raztapljanjem katerih koli snovi v vodi vplivamo na njeno električno prevodnost.
c) Prevodnost raztopine je obratno sorazmerna z gibljivostjo ionov.
č) Če 10 g soli raztopimo v 0.2 litra vode, bo dobljena raztopina imela enako
prevodnost, kot če bi 30 g soli raztopili v 0.6 litra vode.
d) Električni tok skozi kapljevino teče zaradi v njej prisotnih prostih ionov.
3) Na diagramih (na vseh enaka skala) je prikazana odvisnost električnega toka skozi
kapljevino v odvisnosti od napetosti, in sicer za destilirano vodo, vodo iz
vodovodnega omreţja, somornico (mešanica morske in navadne vode) ter morsko
vodo. Napiši, kateri diagram pripada posamezni kapljevini.
I

I

U

Morska voda

I

U

I

U

Vodovodna voda

Somornica

U

Destilirana voda

4) Električno upornost trdnih snovi merimo v praktičnih enotah
mm2/m. Ali lahko to
pretvorimo v enoto
m, da lahko neposredno primerjamo upornosti trdnin in
kapljevin? (Naredi ob strani pomoţen račun, če je potreben.)
a) Ne.
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mm2/m = 1000
m.
2
6
mm /m = 10
m.
mm2/m = G
m.
mm2/m = 10-3
m.
2
mm /m =
m.

5) Električna prevodnost snovi je fizikalna veličina, ki je obratna vrednost upornosti
snovi. Kaj to pomeni, če primerjamo med seboj dva različna elektrolita pri enaki
geometriji poskusa z elektrolizo? Vzemimo, da ima elektrolit A 2-krat večjo
prevodnost kot material B.
a) Če ima elektrolit A upor 10 , ima elektrolit B enak upor.
b) Če ima elektrolit A upor 10 , ima elektrolit B upor 20 .
c) Če ima elektrolit A upor 20 , ima elektrolit B upor 10 .
6) Kaj meniš o teh poskusih, o zbirki in o poskusih nasploh?
a) Fizika me ne privlači in tudi ne poskusi, kakršni koli so.
b) Teorija me pri fiziki ne privlači, poskusi pa so mi v splošnem všeč.
c) Nekateri poskusi so mi pri fiziki všeč, drugi ne.
č) Izvedeni poskus to šolsko uro mi je bil všeč.
d) Oprema je zanimiva in z njo bi se dalo narediti še veliko več drugačnih poskusov.
e) Priporočam še povečanje zbirke. Npr. z dodatnimi električnimi elementi.
Pri srednješolskem pred-testu je bilo mogoče doseči največ 5 točk (za vsako nalogo
po eno). Če je kdo npr. pri drugem vprašanju odgovoril poleg edinega pravega
odgovora še kakega napačnega, ni dobil točke. Pri tretjem vprašanju pa je moral
biti za doseţeno točko vrstni red popolnima pravi.
Pri srednješolskem po-testu je bilo moţnih 7 točk (3 točke pri drugem vprašanju za vse
tri pravilne moţnosti; pri obkroţitvi dodatnega napačnega odgovora se je točka
odštela, npr.: 2 pravilna in 1 napačen obkroţen odgovor = 1 točka, itd.). Pri tretjem
vprašanju pa je moral biti za doseţeno točko vrstni red popolnima pravi.
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REZULTATI PRED-TESTOV IN PO-TESTOV V POSAMEZNIH ŠOLAH (razvidni iz
poročil evalvatorjev in dodatne statistične obdelave podatkov, ki so jo pri
nekaterih gradivih opravili avtorji sami)
Pri testiranju sklopa treh gradiv sta sodelovala dva osnovnošolska učitelja in
pet srednješolskih.
STIKALA IN ŢARNICE
Evalvator: Zanjkovič Samo
Institucija: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Čeprav je bilo to gradivo mišljeno na niţji stopnji, se je evalvator odločil zanj
pri fiziki v 9. razredu OŠ. V razredu 9a so bili poskusi skupinski, pri pred-testu in
po-testu pa je sodelovalo 19 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 1.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

13

11

16

11

11

68,42 57,89 84,21 57,89 57,89

62

3,263

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

17

12

7

8

2

89,47 63,16 36,84 42,11 10,53

46

2,421

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

0 %

SLABŠE
ENAKO

42,10526 %
57,89474 %
Odgovori na 6. vprašanje:
a)
b)
c)
č)
d)
e)

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

2
9
9
7
4
4

Slika 1: Rezultati pred-testa in po-testa (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 9a, skupinsko delo). Pomen številk:
npr. števili 13 in 68,42 pri prvem vprašanju pred-testa pomenita, da je na to vprašanje pravilno
odgovorilo 13 učencev od 19, torej 68,42 %. Številki 3,263 in 2,421 v temno modrih okencih pa pomenita
povprečno število doseţenih točk na učenca.
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V razredu 9b je bilo delo frontalno, pri pred-testu in po-testu pa je sodelovalo
16 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 2.

PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

11

12

6

6

11

46

68,75

75

37,5

37,5

68,75

2,875

11

13

1

9

7

41

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

68,75 81,25

6,25

56,25 43,75

2,563

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

43,75 %

SLABŠE
ENAKO

31,25 %
25 %
odgovori na 6. vprašanje:
a)
b)
c)
č)
d)
e)

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

1
12
5
2
5
3

Slika 2: Rezultati pred-testa in po-testa (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 9b, frontalno delo)

Na ţalost so bili rezultati po-testa pri obeh razredih slabši kot pri pred-testu.
Kaţe pa, da je frontalno delo primernejše. Prikazanih je še nekaj slik iz
evalvacije, ki jih je posnel učitelj (slika 3).
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Slika 3: Nekaj slik iz evalvacije gradiva v OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
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ELEKTRIČNA PREVODOST TRDNIH SNOVI
Evalvator: Krump Tatjana
Institucija: OŠ Vuzenica

Sodelovalo je 21 učencev razreda 9a. Delo je bilo frontalno. Rezultati so
prikazani na sliki 4.
PRED-TEST
18

6

5

18

12

85,71 28,57 23,81 85,71 57,14

59

2,81

PO-TEST
21

100

11

15

5

19

52,38 71,43 23,81 90,48

71

3,381

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

47,61905 %

SLABŠE
ENAKO

19,04762 %
33,33333 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 4: Rezultati pred-testa in po-testa (OŠ Vuzenica, 9a, frontalno delo)

Rezultati po-testa so bili torej veliko boljši kot pri pred-testu. Zelo dobro so
odgovarjali na prvo (Ohmov zakon za ţelezno in bakreno ţico) in peto
vprašanje (upor ţičke za ţarnico) po-testa.
Priloţeno je še dodatno poročilo učiteljice.
DODATNO VPRAŠANJE
Kaj meniš o teh poskusih,…
Fizika me ne privlači,….
teorija me pri fiz.,,,,
nekateri poskusi,…
izvedeni poskusi,…
oprema je zanimiva
priporočam še povečanje zbirke,…

da
2
14
12
20
20
20

ne
18
6
8
1
1

Pri dodatnem vprašanju sem ţelela, da vsi učenci odgovorijo na vse trditve, ki
ste jih zapisali.
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V zgoraj navedeni tabeli so tudi rezultati.
Najprej sem razdelila vsem učencem pred-teste in jih prosila, da na test
napišejo tudi svoje ime. Učenci so test reševali 5 minut, po izteku časa, sem
pred-teste pobrala. Nato smo frontalno izvedli poskus, saj smo imeli na voljo le
en komplet. Med izvajanjem poskusov so učenci sproti zapisovali ugotovitve.
V prvem delu smo naredili poskuse z različnimi kovinskimi in drugimi paličicami,
ki smo jih vstavljali med U-nosilca in vsakič, ko smo sklenili stikalo ugotavljali, ali
ţarnica sveti ali ne. S tem so dobili prvo informacijo, katere snovi so prevodniki
in katere ne. V drugem delu poskusa pa smo izmerili še tok. Merske rezultate
smo zapisali v delovne liste. Izračunali smo tudi upor.
Po končanih meritvah in izračunih smo se pogovorili o rezultatih poskusa.
Na koncu ure so učenci reševali po-test.
Glede na rezultate pred in po testov mislim, da je bila ura uspešno izvedena.
Učenci so pisali kar 47% bolje kot pred test. Tako so bili cilji doseţeni. Ura jim je
bila všeč, čeprav so si ţeleli skupinskega dela.
Zbirka je dobra, čeprav pa bi bilo morda smiselno dodati tudi ţice.
Nekaj dodatnih komentarjev avtorjev o evalvaciji obeh gradiv v OŠ
Kaţe, da je bilo gradivo o ţarnicah in stikalih, kar se tiče po-testa, teţje kot
gradivo o prevodnosti trdnih snovi. Vendar pa menimo, naj po-test ostane,
kot je, če si ga v bodoče učitelji ţelijo izvesti. Čeprav je verjetno, da bodo
učenci nanj odgovarjali slabo, pa so vprašanja po-testa pravi miselni izziv,
učinek pa bo pravi, če učitelj na koncu razloţi pravilne odgovore. Vendar pa
je verjetno gradivo primernejše za 9. razred kot za šestega, kot smo načrtovali
prvotno.
Odgovori na dodatno vprašanje so obetavni. Zelo malo učencev je izjavilo,
da jih ne zanimata niti fizika niti njeni poskusi. Očitno so jim poskusi bolj všeč
kot teorija. Poskusi s prevodnostjo trdnih paličk jim je bil večinoma všeč, na
ţalost pa ne tudi poskus s stikali in ţarnicami, čeprav ravno ta po našem
mnenju bolj spodbuja generične kompetence. Morda pa kombinacija
poskusov in testov pri stikalih in ţarnicah ni prava: ali so za dano stopnjo
poskusi preveč preprosti (in zato za učence višjih razredov dolgočasni) ali pa
so testi prezahtevni.
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ELEKTRIČNO PREVAJANJE ELEKTROLITA
Evalvator: Ulen Simon
Institucija: Gimnazija Ljutomer

Sodelovalo je 26 dijakov drugega letnika (program predšolske vzgoje). Na sliki
5 je prikazana primerjava rezultatov pred-testa in po-testa po posameznih
vprašanjih v odstotkih pravilnih odgovorov (5 vprašanj; šesto vprašanje potesta v tej primerjavi ni vključeno) ter po skupnem uspehu. Slika je kopirana iz
priloţenega excelovega dokumenta, s katerim so se analizirali testi.
PRED-TEST
Skupaj

0

0

5

0

5

10

% učen -->

0

0

19,23

0

19,23

0,385

15

28

18

1

8

70

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

57,69 107,7 69,23 3,846 30,77

2,692

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

80,76923 %

SLABŠE
ENAKO

0 %
19,23077 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 5: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih Gimnazije Ljutomer (2. letnik). Pomen
številk: npr. števili 5 in 19,23 pri tretjem vprašanju pred-testa pomenita, da je na to vprašanje pravilno
odgovorilo 5 dijakov od 26, torej 19,23 %. Številki 0,385 in 2,692 v temno modrih okencih pa pomenita
povprečno število doseţenih točk na dijaka. Opozorilo: števili 28 in 107,7 % pri drugem vprašanju potesta nimata pravega pomena, saj je bilo mogoče pri tem vprašanju doseči 3 točke.

Na pred-test so dijaki odgovarjali porazno: večina ni imela nobenega
pravilnega odgovora, drugi pa po 1 točko od 5 – ti so pravilno odgovorili na
tretje ali peto vprašanje. Po-test so pisali neprimerno bolje.
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Evalvator: Bernad Daniel
Institucija: Dvojezična srednja šola Lendava (DSŠL)

Sodelovala sta dva oddelka tretjega letnika: 3a (12 sodelujočih pri pred-testu
in po-testu) in 3b (tudi 12). Na sliki 6 so prikazani rezultati pred-testa in po-testa
za 3a, na sliki 7 pa za 3b.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

10

4

83,33 33,33

9

0

6

29

75

0

50

2,417

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

12

21

12

4

6

55

100

175

100

33,33

50

4,583

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

83,33333 %

SLABŠE
ENAKO

0 %
16,66667 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 6: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih DSŠL (3a).

PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

5

2

41,67 16,67

9

0

6

22

75

0

50

1,833

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

8

12

6

0

6

32

66,67

100

50

0

50

2,667

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

75 %

SLABŠE
ENAKO

16,66667 %
8,333333 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 7: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih DSŠL (3b).
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Na pred-test so dijaki obeh paralelk odgovarjali precej bolje kot dijaki v
Ljutomeru. Po-test so pisali še bolje.
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Evalvator: Forjan Matej
Institucija: Šolski center Novo Mesto

Sodelovalo je 29 dijakov tretjega letnika in rezultati so prikazani na sliki 8.
Poskusi so se izvajali po skupinah.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

26

17

16

16

19

89,66 58,62 55,17 55,17 65,52

94

3,241

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

28

19

16

16

18

96,55 65,52 55,17 55,17 62,07

97

3,345

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

27,58621 %

SLABŠE
ENAKO

17,24138 %
55,17241 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 8: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih Šolskega centra Novo mesto

Tudi ti dijaki so pisali pred-test dobro, po-test pa še bolje.
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Evalvator: Kancler Aljoša
Institucija: Prva gimnazija Maribor

Sodelovalo je 26 dijakov tretjega letnika in rezultati so prikazani na sliki 9.
Poskusi so se izvajali po skupinah.
PRED-TEST
Skupaj

13

% učen -->

50

17

20

65,38 76,92

0

12

62

0

46,15

2,385

10

16

74

PO-TEST
Skupaj

21

% učen -->

19

8

80,77 73,08 30,77 38,46 61,54

2,846

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

46,15385 %

SLABŠE
ENAKO

23,07692 %
30,76923 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 9: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih Prve gimnazije Maribor

Tudi pri teh dijakih so rezultati solidni. Navajamo še dodatno poslano poročilo
evalvatorja.
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Poročilo učitelja o vaji PREVODNOST RAZTOPIN
Evalvator: Aljoša Kancler, prof.
Institucija: Prva gimnazija Maribor

Priprava:
Vajo so dijaki 3. letnika izvedli v parih. Najprej smo izvedli predtest, nato pa so
dijaki dobili navodila za vajo. S sodelovanjem laboranta sva opremo za vajo
pred tem pripravila, da nismo izgubljali časa z pripravo, ampak so se dijaki
lahko seznanili s potekom vaje.
Izvedba:
Za izvedbo vaje sva se predhodno pripravila z laborantom, ter vajo preskusila,
da vidiva, kje bi lahko nastale teţave. Dijake je bilo potrebno opozoriti, na kaj
naj bodo pozorni. Predvsem je potrebno paziti, da so elektrode vedno čiste,
kajti zaradi soli zelo hitro korodirajo. Prav tako sem preveril, kolikšna naj bo
napetost in kolikšne količine soli naj dodajajo, da bo viden učinek.
Evalvacija:
Dijaki so zelo hitro ugotovili, kakšen je potek vaje brez posebnih dodatnih
navodil. Tako jim izvedba vaje ni delala večjih teţav, dokler niso prišli do
točke, ko se električni tok ni več »sorazmerno« večal. Menili so, da morda niso
dobro očistili elektrod.
Ko so do podobnih ugotovitev prišli tudi ostali, smo po opravljeni vaji nekoliko
stvari pokomentirali, tako da smo na kratko razmislili, kaj vpliva na velikost el.
toka.
Vaja je bila za dijake zanimiva, poučna in tudi medpredmetno naravnana,
saj o raztopinah govorijo pri predmetu kemija.
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Evalvator: Poljanšek Marjanca
Institucija: Gimnazija Jurije Vege Idrija

Sodelovalo je 25 dijakov tretjega letnika in rezultati so prikazani na sliki 10.
Poskusi so se izvajali frontalno.
PRED-TEST
Skupaj

17

6

16

5

9

53

% učen -->

68

24

64

20

36

2,12

25

5

23

6

11

70

100

20

92

24

44

2,8

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

60 %

SLABŠE
ENAKO

24 %
16 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 10: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri dijakih Gimnazije Jurije Vege Idrija

Tudi ti dijaki so pisali po-test znatno bolje od pred-testa.
Glede dodatnega (6) vprašanja po-testa v srednjih šolah smo zdruţili rezultate
za 50 dijakov evalvatorjev Bernada Daniela in Ulena Simona (odgovore smo
dobili na listih).
DODATNO VPRAŠANJE
Kaj meniš o teh poskusih,…
Fizika me ne privlači,….
teorija me pri fiz.,,,,
nekateri poskusi,…
izvedeni poskusi,…
oprema je zanimiva
priporočam še povečanje zbirke,…

da
1
17
15
20
14
4

ne
49
33
35
30
36
46

Rezultati so srednje dobri: npr. 20 dijakom je bil poskus s prevodnostjo
elektrolitov všeč.
Nekaj dodatnih komentarjev avtorjev o evalvaciji obeh gradiv v SŠ
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V vseh primerih so dijaki pisali po-test bolje od pred-testa, kar kaţe na to, da je
gradivo zasnovano dobro. Nekateri učitelji so sami izpolnili priloţeni excelov
dokument za statistično obdelavo rezultatov, pri nekaterih evalvacijah pa
smo od učiteljev dobili le teste z odgovori, tako da smo naredili statistično
evalvacijo sami. Excelov dokument, ki so ga nekateri avtorji uporabili ţe v
prejšnjih gradivih (prirejen za število vprašanj pri posameznem gradivu) se je
izkazal kot zelo priročen in učitelji so ga znali uporabiti, saj so tudi navodila v
dokumentu dovolj jasna.
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Avtor(ji) gradiva:
Milan Ambroţič, Zlatko Bradač, Andrej Nemec
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Električna prevodnost in perkolacijska teorija
Strategija (metoda): skupinski poskus s kockami, uporaba dveh simulacijskih
računalniških programov
Starostna skupina: 9. razred OŠ, SŠ (vse srednje šole, vključno z gimnazijo)
Kompetence, ki se razvijajo (spodbujajo):
a) Predvsem naslednje generične kompetence: sposobnost interpretacije
in sinteze zaključkov, sposobnost skupinskega dela, medosebna
interakcija, uporaba matematičnih idej in tehnik
b) predmetno-specifične: iznajdljivost pri zamisli in načrtovanju
nenavadnih poskusov
c) Dodatna pomembna ključna kompetenca: digitalna kompetenca
Umestitev v učni načrt: Električni tok
Način evalvacije: z vprašanji izbirnega tipa (pred-test in po-test sta različna)
Kratek povzetek gradiva
S tem gradivom smo preskusili uspešnost kombinacije skupinskega poskusa in
računalniške simulacije pri obravnavi v šoli eksotičnega pojma perkolacije.
Gradivo je sicer mogoče izvesti tudi v osnovni šoli, a zdi se primernejše za
srednje šole, ker imajo dijaki bolj razvite matematične kompetence kot
osnovnošolci. Poskus je za učence/dijake morda nekoliko nenavaden in zato
po svoje zanimiv (vsaj na začetku): eksperimentiranje z verjetnostnim
računom. Vendar je hkrati tudi dober test njihove vztrajnosti, saj je treba
poskus večkrat ponoviti, da dobi določeno statistično vrednost. Vztrajnost in
delavnost v stroki (znanosti) je poleg nadarjenosti nujna za doseganje pravih
rezultatov, tako da bi lahko na ti dve značajski lastnosti gledali kot tretji steber
(odnos poleg znanja in spretnosti) generične kompetence skrb za kakovost
poleg zgoraj omenjenih kompetenc. Z gradivom pa se tesno prepleta tudi
digitalna pismenost, ena od osmih ključnih kompetenc. Razen tega, da je v
tem gradivu perkolacija povezana z električnimi lastnostmi snovmi, daje
učencem/dijakom dober zgled za interdisciplinarnost.
Čeprav je gradivo namenjeno dijakom, lahko pomeni izziv tudi za učitelja,
predvsem njegovo iznajdljivost, saj se da poskus izvesti na mnoge načine.
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Nekaj načinov smo natančneje razloţili ali le nakazali, učitelj pa lahko najde
kaj drugega. Del evalvacije gradiva so lahko pred-testi in po-testi, koristno pa
je tudi učiteljevo splošno mnenje o gradivu, zato smo mu v pomoč pripravili
vprašalnik.
To gradivo se je ţe testiralo v prejšnjem obdobju (april – junij 2010) zaradi
pomanjkanja fizikalnih gradiv, evalvirala pa sta ga učitelja Jančič Jasmina in
Bernad Daniel, ki sta se glede pripomočkov dobro znašla in nista potrebovala
novega učila Kvadri, ki je bilko sicer za to predvideno.
REŠITVE PRED-TESTA IN PO-TESTA
Pred-test:
1) Na izvir električne napetosti je priključen upornik z majhnim uporom. Nato
dodamo še en vzporedno vezan upornik s praktično neskončnim uporom
(električni izolator). Ali pri tej vezavi teče skozi izvir napetosti kak tok?
A) Ne vem.
B) Ne.
C) Da.
Č) Da, vendar je tok izredno majhen.
2) Na baterijo je priključen upornik z uporom 10 . Skozi baterijo teče tok 0,9 A.
Nato dodamo še tri upore po 1 G , vezane vzporedno. Kolikšen je potem tok
skozi baterijo?
A) Praktično enak kot prej.
B) Praktično nič.
C) Četrtino prejšnje vrednosti, to je 0,225 A.
Č) 4-krat več kot prej, to je 3,6 A.
3) Na izvir električne napetosti je priključen upornik z majhnim uporom. Nato
dodamo še en zaporedno vezan upornik s praktično neskončnim uporom
(električni izolator). Ali pri tej vezavi teče skozi izvir napetosti kak tok?
A) Ne vem.
B) Ne.
C) Da.
Č) Da, in to precej večji tok kot prej, ko je bil v tokokrogu le majhen upor.
4) Na baterijo je priključen upornik z uporom 10 . Skozi baterijo teče tok 0,9 A.
Nato dodamo še tri upore po 1 G , tako da so vsi 4 upori vezani zaporedno.
Kolikšen je potem tok skozi baterijo?
A) Praktično enak kot prej.
B) Praktično nič.
C) Četrtino prejšnje vrednosti, to je 0,225 A.
Č) 4-krat več kot prej, to je 3,6 A.
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5) Dve ţici enakih dimenzij, ena je iz slabšega, druga pa iz precej boljšega
električnega prevodnika, zveţeš zaporedno (eno za drugo) na isti izvir napetosti.
Kako je s tokoma po ţicah in padcema napetosti na njih?
A) Toka in padca napetosti sta enaka za obe ţici.
B) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţici iz boljšega prevodnika.
C) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţici iz slabšega prevodnika.
Č) Pri ţici iz slabšega prevodnika je tok manjši kot pri drugi, padec napetosti pa je
večji.
D) Pri ţici iz slabšega prevodnika je tok večji kot pri drugi, padec napetosti pa je
manjši.
E) Oba toka sta enaka, vendar je pri ţici iz slabšega prevodnika večji padec
napetosti kot pri drugi.
F) Oba padca napetosti sta enaka, vendar je pri ţici iz slabšega prevodnika tok
večji kot pri drugi.
G) Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
6) Električna upornost (ali električni specifični upor) in električna prevodnost snovi
sta si obratni fizikalni veličini. Če označimo električno upornost z grško črko
(zeta), prevodnost pa s (sigma), potem velja: = 1/ . Kaj to pomeni za odličen
(idealen) električni izolator?
A) = 0, = 0.
B) = (neskončno), = 0.
C) = 0, = .
Č) = , = .
D) Nimam pojma.
7) Perkolacijska teorija električnega prevajanja v snovi se v bistvu ukvarja z
zapleteno kombinacijo (»vezavo«) dobrih električnih prevodnikov in električnih
izolatorjev. Kaj misliš, katero je eno od ključnih vprašanj perkolacijske teorije
prevodnosti?
A) Kolikšen je električni upor prevodnih delcev v snovi?
B) Kolikšen je električni upor neprevodnih delcev v snovi?
C) Vsaj kolikšen mora biti prostorninski deleţ prevodnih delcev, da celotna snov
prevaja električni tok?
Č) Kolikšno je razmerje med električnim tokom skozi prevodne delce in tokom
skozi neprevodne delce?
D) Kolikšna je električna napetost na prevodnih delcih in kolikšna na
neprevodnih?
8) Perkolacijske teorije ne uporabljajo samo pri električni prevodnosti kompozitnih
materialov (npr. neprevodne keramike s prevodnimi kovinskimi delci), temveč
marsikje drugje, npr. pri študiju pronicanja vode skozi porozne kamnite plasti. Kaj
imata torej ta dva na videz popolnoma različna pojava skupnega oziroma ali
obstaja kakšna analogija med njima?
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A) Pojava nimata prav nič skupnega, to da se z obema ukvarja perkolacijska
teorija, je le naključje.
B) Pore v kamnini ustrezajo kovinskim delcem, kamnina sama pa keramiki.
C) Pore v kamnini ustrezajo keramiki, kamnina sama pa kovinskim delcem.
Po-test:
1) Na akumulator je priključen upornik z majhnim uporom. Nato dodamo še en
vzporedno vezan upornik z 106-krat večjim uporom. Ali se tok skozi akumulator z
dodanim upornikom kaj spremeni?
A) Ne.
B) Da, zelo se poveča.
C) Da, zelo se zmanjša.
Č) Da, zelo malo se poveča.
D) Da, zelo malo se zmanjša.
2) Na izvir električne napetosti je priključen upornik z majhnim uporom, med njim
in eno od priključnih ţic pa je tanka izolacijska plast. Ali teče skozi upornik kak tok?
A) Ne.
B) Da, če je izolacijska plast tanjša od 1 mm.
C) Da, če je izolacijska plast debelejša od 1 mm.
Č) Da, če je upornik krajši od 1 cm, neodvisno od debeline izolacijske plasti.
Č) Da, če je upornik krajši od 1 cm, izolacijska plast pa tanjša od 1 mm.
3) Dve ţici enakih dimenzij, ena je iz slabšega, druga pa iz precej boljšega
električnega prevodnika, zveţeš zaporedno (eno za drugo) na isti izvir napetosti.
Kako je s tokoma po ţicah in padcema napetosti na njih?
A) Toka in padca napetosti sta enaka za obe ţici.
B) Pri ţici iz slabšega prevodnika je tok manjši kot pri drugi, padec napetosti pa je
večji.
C) Pri ţici iz slabšega prevodnika je tok večji kot pri drugi, padec napetosti pa je
manjši.
Č) Oba toka sta enaka, vendar je pri ţici iz slabšega prevodnika manjši padec
napetosti kot pri drugi.
D) Oba padca napetosti sta enaka, vendar je pri ţici iz slabšega prevodnika tok
večji kot pri drugi.
E) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţici iz boljšega prevodnika.
F) Oboje, tok in padec napetosti, je večje pri ţici iz slabšega prevodnika.
G) Nobeden od zgornjih odgovorov ni pravilen.
4) Jantar je odličen električni izolator. Katera od spodnjih trditev je po tvojem
resnična?
A) Specifični upor jantarja je 1021
m, prevodnost pa 1021/(
m).
B) Specifični upor jantarja je 10–21
m, prevodnost pa 10–21/(
m).
21
–21
C) Specifični upor jantarja je 10
m, prevodnost pa 10 /(
m).
Č) Specifični upor jantarja je 10–21
m, prevodnost pa 1021/(
m).
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5) Ko kemiki in drugi inţenirji sestavljajo kompozitni material iz prevodne in
neprevodne komponente, morajo poznati perkolacijski prag, to je, kolikšen mora
biti prostorninski deleţ prevodne komponente, da celotna snov prevaja električni
tok. Vendar kemiki raje merijo masne deleţe kot prostorninske deleţe snovi, ker je
tehtanje laţje od merjenja volumna. Katera dva podatka še potrebujejo za
preračun med prostorninskim in masnim deleţem komponent materiala?
A) Atomski masi obeh komponent.
B) Valenci obeh komponent.
C) Agregatni stanji obeh komponent.
Č) Gostoti obeh komponent.
D) Nobenega dodatnega podatka, saj je masni deleţ snovi kar enak
prostorninskemu.
6) Malo prostorske predstave. Zamisli si, da ima švicarski sir ravno dovolj lukenj, da
»perkolira«, to je, da voda pricurlja skozi luknje na spodnjo stran, če jo nalijemo v
luknje na vrhu sira. Ali lahko takšen sir sploh stoji skupaj?
A) Nikakor; če je lukenj toliko, da pride voda skozi, potem sir nujno razpade na
več kosov.
B) Da, sir se lahko še vedno drţi skupaj.
7) Spet sir z dovolj luknjami, da voda pricurlja skozi! Kaj misliš, pribliţno kolikšen
mora vsaj biti prostorninski deleţ lukenj v siru, da voda pronica?
A) 10 %.
B) 30 %.
C) 50 %.
Č) 70 %.
8) Perkolacijska teorija je dokaj interdisciplinarna. Kljub temu: v katero vedo po
tvojem najbolj spada?
A) V matematiko.
B) V fiziko.
C) V kemijo.
Č) V biologijo.
D) V geologijo.
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POROČILA EVALVATORJEV
ODGOVORI NA ANKETO ZA UČITELJA IN/ALI REZULTATI PRED-TESTOV IN POTESTOV V POSAMEZNIH ŠOLAH
(Odgovori učiteljev na anketo so v nagnjeni pisavi.)
Institucija: Gimnazija Ljutomer
Evalvator: Ulen Simon

VPRAŠALNIK O GRADIVU
1) Ali bi bilo treba dodati še kakšne priloge, npr. delovne liste za učence?
(Sami mislimo, da delovni listi niso nujno potrebni in da bi šlo za nepotrebno
porabo papirja.)
Se pridružujem mnenju, mislim, da si osnovna dejstva o teoriji, ki jih učitelj v
uvodu predstavi dijakom, zadostna.
2) Ali so navodila za učitelje dovolj jasna ali pa bi bilo treba kaj dopolniti?
So dovolj jasna.
3) Ali sta pred-test in po-test za učence primerna in ali je čas reševanja
primeren, če učenci rešujejo testa hitro in zbrano?
Na to sem že predhodno opozarjal, najstniki težko berejo HITRO IN ZBRANO.
Tega pri fiziki ni, mogoče je tega sposobnih nekaj dijakov. To pa verjetno ni
cilj.
4) Ali je perkolacijski program dovolj razumljiv za uporabo? Ali bi ga bilo dobro
dati na katero spletno stran, kar je bolj praktično za učence, kot da v šolo
nosijo spominske ključke?
Tega ne vem, ker sem gradivo preizkušal v programu predšolske vzgoje in bi
bil ta korak za njih prezahteven.
5) Kakšni drugi predlogi (kakšne teţave?) glede pripomočkov za perkolacijski
poskus v šoli?
Zanimivo gradivo, vendarle pa mogoče ni primerno ravno za vse srednje
šole. Vsaj za predšolsko vzgojo je prezahtevno, verjamem, da bodo
preizkuševalci v gimnazijskih programih poročali o nasprotnem.
6) Kaki drugi predlogi?
Jaz osebno rabim za branje besedila nalog pred-testa + razmislek več kot 5
minut. Pedagoško pravilo je, da učitelj mora nalogo, ki jo da dijaku, končati
v 1/3 časa, kot bi ga dijak. Torej teh 5 minut enostavno ne gre skozi. Po drugi
strani pa vem, da je potrebno nekako izvesti primerno zahteven pred-test,
pa ni na razpolago dovolj časa. Skratka, tu se mi zdi problem, recimo v
programu predšolske vzgoje so jim bile naloge prezahtevne, dijakinje so
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reševale pred-test 5 minut, a niso rešile skoraj nobene naloge. Vendar pa,
kot sem že omenil, verjetno gradivo ni primerno za predšolsko vzgojo,
gotovo pa je primerno za računalniške, elektro, strojne programe (poleg
gimnazij seveda).
Evalvator: Poljanšek Marjanca
Institucija: Gimnazija Jurija Vege Idrija

VPRAŠALNIK O GRADIVU
1) Ali bi bilo treba dodati še kakšne priloge, npr. delovne liste za učence? (Sami
mislimo, da delovni listi niso nujno potrebni in da bi šlo za nepotrebno porabo
papirja.)
Delovni listi niso potrebni, odgovore da in ne lahko pišejo v zvezek.
2) Ali so navodila za učitelje dovolj jasna ali pa bi bilo treba kaj dopolniti?
Navodila so mi bila jasna.
3) Ali sta pred-test in po-test za učence primerna in ali je čas reševanja primeren,
če učenci rešujejo testa hitro in zbrano?
Dijaki v petih minutah niso bili sposobni rešiti testa do konca oz. menijo, da bi
potrebovali več časa za razmislek. V tem razredu sem dve uri prej delala
vzporedno iz zaporedno vezavo upornikov, snovi pa še nismo utrdili, tako da
so se jim zdela vprašanja težka.
4) Ali je perkolacijski program dovolj razumljiv za uporabo? Ali bi ga bilo dobro
dati na katero spletno stran, kar je bolj praktično za učence, kot da v šolo
nosijo spominske ključke?
Iskreno povem, da programa nisem pogledala. Dijakom sem za programa
povedala, ni se mi pa nobeden javil, da bi ga potreboval.
5) Kakšni drugi predlogi (kakšne teţave?) glede pripomočkov za perkolacijski
poskus v šoli?
Dijaki so se pri poskusu s kartami predvsem zabavali in bili veseli, če niso dobili
prevodne poti.
6) Kaki drugi predlogi?
Vaja je za popestritev fizike zanimiva, vendar je med redne ure fizike v bodoče ne
bi vključevala (mogoče le med kakšno suplenco).

Dodatni komentarji avtorjev v zvezi s priloţenim excelovim dokumentom za
statistično obdelavo rezultatov pred-testa in po-testa
Sodelovalo je 28 dijakov oddelka 3c, razdeljeni pa so bili v 7 skupin. Poskus so
izvedli z igralnimi kartami.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

59

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Na sliki 11 je prikazana primerjava rezultatov pred-testa in po-testa po
nalogah (svetlo modro) in skupni uspeh (temno modro). Čeprav jim je
zmanjkovalo časa za reševanje, so po-test pisali bolje kot pred-test.
PRED-TEST
15

11

8

6

53,57 39,29 28,57 21,43

14

6

50

11

11

21,43 39,29 39,29

82

2,929

PO-TEST
1

16

3

3,571 57,14 10,71

21

75

19

23

67,86 82,14

7

7

97

25

25

3,464

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

53,57143 %

SLABŠE
ENAKO

35,71429 %
10,71429 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 11: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Gimnazija Jurija Vege Idrija). Pomen števil: npr.,
števili 15 in 53,57 pri pred-testu pomenita, da je na prvo vprašanje prav odgovorilo 15 dijakov od 28,
torej 53,57% (in podobno za druga vprašanja). Števili 2,929 in 3,464 pa pomenita povprečno število točk
od 8 moţnih na dijaka pri pred-testu in po-testu.
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Evalvator: Kancler Aljoša
Institucija: Prva gimnazija Maribor

VPRAŠALNIK O GRADIVU
1) Ali bi bilo treba dodati še kakšne priloge, npr. delovne liste za učence? (Sami
mislimo, da delovni listi niso nujno potrebni in da bi šlo za nepotrebno porabo
papirja.)
#Dijakom sem dodal navodila za delo s programom in tabelami za vpis
rezultatov
2) Ali so navodila za učitelje dovolj jasna ali pa bi bilo treba kaj dopolniti?
#Zame so bila navodila dovolj jasna
3) Ali sta pred-test in po-test za učence primerna in ali je čas reševanja primeren,
če učenci rešujejo testa hitro in zbrano?
#Test je mogoče za kakšno minuto ali dve prekratek
4) Ali je perkolacijski program dovolj razumljiv za uporabo? Ali bi ga bilo dobro
dati na katero spletno stran, kar je bolj praktično za učence, kot da v šolo
nosijo spominske ključke?
#Na šoli imamo spletno učilnico, do katere lahko dostopajo dijaki, tako da jim
gradiva posredujemo preko spletne učilnice
5) Kakšni drugi predlogi (kakšne teţave?) glede pripomočkov za perkolacijski
poskus v šoli?
#Glede na število dijakov bi moralo biti zadostno število kock. Prav tako je
časovna umestitev v program nekoliko zahtevnejša časovno in vsebinsko.
6) Kaki drugi predlogi?
#Ni drugih predlogov

Dodatni komentarji avtorjev v zvezi s priloţenim excelovim dokumentom za
statistično obdelavo rezultatov pred-testa in po-testa
Sodelovalo je 25 dijakov oddelka 3c, delali pa so v dvojicah na računalniku
(drugi, delphi-jev perkolacijski program, ki omogoča obširno statistično
analizo).
Na sliki 12 je prikazana primerjava rezultatov pred-testa in po-testa po
nalogah (svetlo modro) in skupni uspeh (temno modro). Tudi ti dijaki so po-test
pisali precej bolje kot pred-test.
PRED-TEST
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4
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40

2,16

2

13

0

12

8

17

11

3

66

8

52

0

48

32

68

44

12

2,64

PO-TEST

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

60 %

SLABŠE
ENAKO

24 %
16 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 12: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Prva gimnazija Maribor)
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Evalvator: Sabolič Goran
Institucija: OŠ Poljčane

Čeprav je to gradivo zaradi večje zahtevnosti bolj namenjeno srednjim šolam,
predvsem gimnazijam, pa ga je evalvator Sabolič Goran preveril v dveh
oddelkih devetega razreda osnovne šole. Poskus se je izvajal z za ta namen
izdelanimi barvnimi kvadratki.
V razredu 9b je sodelovalo 13 učencev, delo je bilo frontalno. Rezultati testov
so prikazani na sliki 13.
PRED-TEST
2

2

2

1

1

1

2

5

15,38 15,38 15,38 7,692 7,692 7,692 15,38 38,46

16

1,231

PO-TEST
0

2

0

0

15,38

0

4

9

11

3

30,77 69,23 84,62 23,08

0

29

0

2,231

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

61,53846 %

SLABŠE
ENAKO

15,38462 %
23,07692 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 13: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Poljčane, razred 9b, frontalno delo)

V razredu 9a je sodelovalo 20 učencev v skupinskem delu (5 skupin). Rezultati
pred-testa in po-testa so prikazani na sliki 14.
PRED-TEST
5

4

3

3

4

6

10

12

47

25

20

15

15

20

30

50

60

2,35

2

3

0

6

7

10

6

0

34

10

15

0

30

35

50

30

0

1,7

PO-TEST

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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BOLJE

15 %

SLABŠE
ENAKO

55 %
30 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 14: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Poljčane, razred 9a, skupinsko delo)

Medtem ko so po frontalnem delu pisali učenci po-test bolje od pred-testa, je
bilo v oddelku, kjer je delo potekalo skupinsko, nasprotno. Morda je to le
slučaj.
V splošnem so učenci in dijaki zelo dobro odgovarjali na 6. vprašanje po-testa
o švicarskem siru, saj si ga nazorno predstavljajo.
Zaradi primerjave je priloţen rezultat testiranja Jasmine Jančič v prejšnjem
obdobju (26 dijakov skupaj v dveh oddelkih tretjega letnika), slika 15, ter
rezultat Daniela Bernada (pred-test – 23 dijakov, po-test – 19 dijakov). Pri
Jasmini Jančič so dijaki pisali po-test precej bolje kot pred-test, pri Danielu
Bernadu pa malo slabše.
PRED-TEST

PO-TEST

PRIMERJAVA GLEDE NA ŠTEVILO DIJAKOV

Slika 15: Prikaz rezultatov pred-testa in po-testa (testiranje učiteljice Jasmine Jančič)

PRED-TEST
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PO-TEST

Slika 16: Prikaz rezultatov pred-testa in po-testa (testiranje učitelja Daniela Bernada)

Skupne ugotovitve avtorjev gradiva
Evalvatorji se nagibajo k mnenju, da je gradivo za mnoge ali večino srednjih
šol prezahtevno. Po mnenju evalvatorja Ulena Simona bi bilo gradivo
primerno za zahtevnejše tehnično usmerjene srednješolske programe, kot so
računalništvo, elektrotehnika in strojništvo. Vprašanja pred-testa in po-testa so
bila precej kompetenčno usmerjena, saj so od dijakov zahtevala razmislek na
višjem nivoju. V njih so skrite tudi generične kompetence, povezane z
naravoslovjem, npr. sposobnost interpretacije, itd. Čeprav učitelji menijo, da
so pred-testi in po-testi dokaj zahtevni za dijake, celo v tretjem letniku, pa se je
pokazalo, da so dijaki po-test pisali večinoma bolje od pred-testa (in to po
dveh zelo različnih aktivnostih: delu z računalnikom in eksperimentiranju s
kartami ali stiropornimi kockami), torej so se očitno nekaj naučili. Res pa je, da
je glavna teţava pomanjkanje časa za vključevanje takšnih gradiv v redni
pouk.
Gimnazija Ormoţ
Evalvator: Jančič Jasmina

Nekoliko kasneje smo prejeli še evalvacijo gradiva v Gimnaziji Ormoţ.
Sodelovalo je 22 dijakov oddelka 3a (skupinsko delo, 6 skupin). Poskuse so
delali s stiropornimi kockami dveh barv. Poskus jim je bil všeč. Tudi tu je bilo
opaziti rahel napredek pri po-testu v primerjavi s po-testom. Rezultati so
prikazani na sliki 7.
PRED-TEST
6

4

8

7

6

19

3

4

27,27 18,18 36,36 31,82 27,27 86,36 13,64 18,18

57

2,591

PO-TEST
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2,909

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

59,09091 %

SLABŠE

9,090909 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU
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Avtor gradiva:
Milan Ambroţič
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Energija iz orbite
Strategija (metoda): učni listi (individualno delo doma), moţganska nevihta z
miselnim drevesom, frontalno delo ali delo v skupinah
Starostna skupina: 8. razred OŠ, SŠ (vse srednje šole, vključno z gimnazijo)
Kompetence, ki se razvijajo (spodbujajo):
a) Vseh 8 ključnih kompetenc
b) predmetno-specifične: razvijanje občutka za velikostne rede fizikalnih
veličin (energija, moč)
Umestitev v učni načrt: Delo in energija
Način evalvacije: z vprašanji izbirnega tipa (pred-test in po-test sta različna)
Kratek povzetek gradiva
Ciljev tega gradiva je več: 1) uporaba moţganske nevihte in miselnih
vzorcev, 2) spodbujanje interdisciplinarnosti in krepitev ekološke zavesti
dijakov, 3) navezati učno uro na 8 ključnih kompetenc iz evropskega
zakonodajnega okvira, vsaj pri pred-testu in po-testu. Morda še
pomembnejša je naloga vnaprej določenih vodij skupin, ki morajo doma
preštudirati priloţeno gradivo o energiji iz orbite, potem pa v svoji skupini voditi
moţgansko nevihto. Pri tej nalogi se srečajo z večino od 14 generičnih
kompetenc iz Mayerjevega spiska, ki smo jih povzeli za potrebe našega
projekta.
V tem gradivu primerjamo uporabo moţganske nevihte in
miselnega drevesa pri frontalnem in skupinskem načinu dela. Pri frontalnem
načinu lahko vodi moţgansko nevihto učitelj ali nadarjen učenec, miselno
drevo pa se riše na tablo.
Sedanje gradivo se nanaša na orbitalno energijo, to je na enega od
futurističnih načinov uporabe obnovljivih energijskih virov. Sateliti v eni od orbit
okrog Zemlje, npr. v geostacionarni orbiti, bi prestrezali sončno svetlobo. To bi
lahko potem pretvarjali v električno energijo na dva najbolj značilna načina:
direktno s svetlobnimi celicami ali pa s toplotnimi cikli, v katerih bi turbina
poganjala električni generator. Shranjeno električno energijo bi nato satelit
pošiljal na Zemljo v obliki mikrovalov, ki bi jih prestrezale posebne sprejemne
antene, le-te pa bi energijo mikrovalov spet pretvarjale v električno energijo.
Sončna energija iz orbite ima v ekološkem pogledu nekaj prednosti pred
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sončno energijo z zemeljskih sončnih elektrarn, a tudi nekaj pomanjkljivosti.
Zato je to zelo primerna tema v okviru trajnostnega razvoja, ki bi se ga lahko
obravnavalo tudi pri naravoslovnih predmetih v šoli, posebno pri fiziki.
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REŠENA TESTA ZA VSE UČENCE
Čas reševanja: 8 minut za vsak test. Vsako od 8 vprašanj se nanaša na eno od
ključnih kompetenc, in sicer po istem vrstnem redu, kot so označene zgoraj.
Pred-test (8 vprašanj): O FIZIKI IN ZNANOSTI V SPLOŠNEM
1) Pri šolskem testu učitelj dovoli uporabljati list s formulami. Za neko enačbo, ki si jo
zapisal(a) na list, nisi popolnoma prepričan(a), ali nastopi ena od veličin res linearno
ali pa bi morda moral biti v enačbi kvadrat te veličine. Kaj narediš?
A) Izberem »pravo« potenco s hitrim ţrebom.
B) Verjamem, da je zveza linearna, saj je tako v večini primerov.
C) Z nalogo ne izgubljam časa, temveč se lotim drugih.
Č) Poskusim z dimenzijsko analizo.
D) Na delu utegne biti »Murphyjev zakon«, zato raje uporabim kvadratno
odvisnost.
2) Pripravljaš zanimivo seminarsko nalogo, kjer med drugim naletiš na matematični
problem, ki ga ne znaš rešiti analitično. Zato si pomagaš z računalnikom. Katero
računalniško orodje bi uporabil (vzemimo, da ga solidno obvladaš)?
A) Excel
B) Word
C) Java
Č) Mathematica
D) Corel Draw
3) Zamisli si, da pripravljaš poljuden članek o neki fizikalni temi, npr. za revijo Ţivljenje
in tehnika. Nisi prepričan(a) o pravilnem načinu pisanja fizikalnih veličin, njihovih enot,
dolgih števil in podobno. Kaj narediš?
A) Prosim za pomoč znanca slavista.
B) Pregledam več številk revije, v katero nameravam poslati članek.
C) Pregledam 20 let star učbenik za fiziko.
Č) Pregledam več tujih znanstvenih revij, ki jih imam slučajno doma.
D) Pogledam v Slovar slovenskega knjiţnega jezika, ki ga imam na računalniku.
4) Po končani srednji šoli se vpišeš na enega od naravoslovnih ali tehničnih študijev.
Ugotoviš, da zaradi zahtevnosti študija način dela, ki si ga uspešno uporabljal(a) v
srednji šoli, ne zadostuje več. Kako naprej?
A) Učim se naprej po »starem sistemu«, a delam bolj trdo.
B) Vprašam prijatelje v letniku, kako so se oni znašli.
C) Eksperimentiram z novimi študijskimi prijemi.
Č) Vpišem se na drugo, »laţjo« fakulteto, čeprav je študij zame dolgočasen.
D) Preberem kako knjigo o psihologiji učenja in spomina.
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5) In your opinion, what's the major difficulty when studying scientific literature in
foreign language, or when you want to explain something about science to your »email« friend abroad?
A) Ne razumem vprašanja!
B) Too many special words.
C) Physical units.
Č) Different cultures.
D) Different physical laws in different countries.
6) Znanstvenik je na pragu pomembnega odkritja, ki bo zelo verjetno močno vplivalo
na razvoj neke tehnologije. Preden zaključi raziskavo in objavi rezultate, na kaj mora z
etičnega vidika najbolj paziti?
A) Da bo zaradi potencialnih moţnosti zlorabe to znanje (ali le informacija o
tem) dostopno čim manj ljudem, sploh pa ne širši javnosti.
B) Da jasno nakaţe morebitna ekološka tveganja novih tehnologij, pa tudi
njihov socialni vpliv.
C) Zaradi lojalnosti mora biti na prvem mestu ekonomski profit organizacije, ki
ga je finančno podprla pri raziskavah, tudi če se zamolčijo nekatere kritične
ugotovitve.
Č) Da rezultate objavi čim prej, posebno če se boji, da ga bodo tekmeci
prehiteli.
D) Da citira/omeni vse raziskovalce, ki so s svojimi predhodnimi znanstvenimi
prispevki vplivali na potek te raziskave.
7) Zamisli si, da delaš v skupini, ki se ukvarja s šolsko raziskovalno nalogo, pri čemer si
med seboj razdelite naloge – posamezne dele raziskovalnega problema. Če svoje
naloge ne razumeš popolnoma ali pa ne veš, kako se je sploh lotiti, kako ukrepaš?
A) Na prvem ponovnem sestanku skupine povem, da nalogi nisem kos, in
odstopim od projekta.
B) Prosim za zamenjavo nalog.
C) Čakam na »razsvetlitev«.
Č) Prosim nekoga iz skupine, da mi pomaga pri mojem delu naloge.
D) Zagrizem se v problem. Med drugim začnem intenzivno brskati po literaturi,
če bi morda naletel(a) na sorodno temo in način reševanja problema.
8) V nekaterih slovenskih revijah, ki so napol strokovne, napol znanstvene, je mogoče
napisati članke v slovenščini ali angleščini. Če bi napisal(a) članek za takšno revijo in
bi se torej moral(a) odločiti za izbiro jezika, čemu bi dal(a) prednost?
A) Zagotovo bi pisal(a) v slovenščini, ker se mi zdi zelo pomembno gojenje
slovenščine v strokovni literaturi.
B) Pisal(a) bi v slovenščini, ker bi članek zanimal nekatera podjetja v Sloveniji.
C) Verjetno bi pisal(a) v angleščini, da bi članek razumeli tudi tujci na obisku v
Sloveniji.
Č) Zagotovo bi pisal(a) v angleščini, ker bi s tem članek pridobil na veljavi in
točkah.
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D) Zagotovo bi pisal(a) v angleščini, ker obstaja veliko angleških strokovnih
izrazov, ki nimajo primernega slovenskega prevoda.
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Po-test (8 vprašanj): O ORBITALNI ENERGIJI
1) Prebral(a) ali slišal(a) si podatek, da Zemlja sprejema od Sonca 170 000 TW
svetlobne moči. Kako se prepričaš, da je ta podatek pravilen, če veš, da je
intenziteta sončnih ţarkov, ki doseţejo Zemljo, 1,35 kW/m2?
A) Poiščem podatek za oddaljenost Zemlje od Sonca (če ga še ne vem) in si
pomagam z zvezo I = P/S (intenziteta je moč na ploščinsko enoto).
B) Poiščem podatek za polmer Zemlje (če ga še ne vem) in si pomagam z zvezo I
= P/S.
C) Pobrskam po razni astronomski literaturi, če najdem še kod ta podatek.
Č) Na internetnih straneh poiščem najprej podatek za svetovno letno porabo
energije in si pomagam z njim.
D) Podatek se mi zdi prevelik, zato namesto teravatov pišem gigavate.
2) Kako bi v predstavitvi svojega seminarja o orbitalni energiji v program power point
vključil(a) animacijo, ki prikazuje energijske pretvorbe pri prestrezanju sončne
svetlobe s sateliti in pošiljanju mikrovalov na Zemljo?
A) Pomagal(a) bi si z excelom.
B) V wordu bi narisal(a) serijo slik in jih kopirala v datoteko v power pointu.
C) Animacijo bo programiral(a) v Javi.
Č) Pomagal(a) bi si z internetom.
D) V corel drawu bi narisal(a) serijo slik in jih kopiral(a) v datoteko v power pointu.
3) Kako bi sošolcu(ki), ki slabo zna (razume) fiziko, razloţil(a) da je valovna dolţina
elektromagnetnega valovanja obratno sorazmerna z njegovo frekvenco? Izberi eno
od naslednjih razlag:
A) Če povečamo frekvenco dvakrat, se valovna dolţina zmanjša.
B) Če zmanjšamo frekvenco dvakrat, se valovna dolţina poveča.
C) Tolikokrat kot se poveča frekvenca, se zmanjša valovna dolţina – in nasprotno.
Č) Če povečamo frekvenco dvakrat, se valovna dolţina dvakrat zmanjša, če pa
zmanjšamo frekvenco dvakrat, se valovna dolţina dvakrat poveča.
D) Če povečamo frekvenco dvakrat, se valovna dolţina dvakrat zmanjša, če pa
zmanjšamo frekvenco trikrat, se valovna dolţina trikrat poveča.
4) Pri obravnavi energije s SSP (Space Solar Power) satelitov, pa tudi pri študiju
svetovne energijske porabe se srečaš z velikimi številkami, tako da je treba pri enotah
uporabljati razne predpone, kot je tera za 1012, itd. Uporabo teh predpon si doslej
preveč zanemarjal(a). Kaj sedaj?
A) To, da sem naletel(a) na takšno tematiko z velikimi razponi veličin, je zgolj
naključje, zato se ni treba kaj preveč sekirati.
B) To mi daje misliti. Verjetno se splača ponoviti uporabo predpon k enotam in
tudi desetiških potenc velikih števil ter se v njihovi rabi zares izuriti.
C) S tem problemom se splača ubadati občasno – takrat pač, ko spet naletim na
fizikalni pojav z velikimi merskimi števili.
Č) Nabavim si dober matematični priročnik, v katerem so opisane tudi raba
predpon in operacije s potencami.
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D) Zanesem se na prijatelja, ki zelo dobro pozna te stvari, tako da ga občasno
prosim za pomoč.
5) What's one of the benefits of the use of space solar power instead of electric
plants on Earth?
A) Ne razumem vprašanja!
B) Plenty of space.
C) Too little space.
Č) Cost.
D) No problems with international agreements.
6) Če bodo SSP postaje nekoč res zaţivele, kdo bi po tvojem mnenju moral odločati
o razporeditvi energije po deţelah, ki bi jo sateliti pošiljali na Zemljo z mikrovalovi?
A) Svetovna vlada.
B) Druţbe (podjetja), ki so te postaje zgradile.
C) Najbogatejši ljudje.
Č) Čim širša javnost.
D) To naj se prepusti svobodnemu trgu.
7) Zamisli si, da delaš v skupini, ki se ukvarja s šolsko raziskovalno nalogo v zvezi z
zbiranjem podatkov o porabi različnih energijskih virov in o smiselnosti oskrbovanja
Slovenije z orbitalno sončno energijo, pri čemer si med seboj razdelite naloge –
posamezne dele raziskovalnega problema. Tvoja naloga je zbrati ključne podatke o
slovenskih termoelektrarnah na premog in narediti nekaj osnovnih izračunov. Če ne
veš, kako se naloge sploh lotiti, kako ukrepaš?
A) Na prvem ponovnem sestanku skupine povem, da nalogi nisem kos, in
odstopim od projekta.
B) Prosim za zamenjavo nalog.
C) Čakam na »razsvetlitev«.
Č) Prosim nekoga iz skupine, da mi pomaga pri mojem delu naloge.
D) Zagrizem se v problem. Med drugim začnem intenzivno brskati po literaturi,
če bi morda naletel(a) na sorodno temo in način reševanja problema.
8) Ali bi bil(a) pripravljen(a) napisati poljudni članek o orbitalni sončni energiji za
revijo Ţivljenje in tehnika, če bi dovolj vedel(a) o tem?
A) Da, ker se mi zdi zelo pomembno gojenje slovenščine v strokovni in poljudnoznanstveni literaturi.
B) Da, ker bi članek zanimal nekatera podjetja v Sloveniji.
C) Morda.
Č) Ne vem.
D) Ne.

Ključne kompetence iz evropskega referenčnega okvira so naslednje:
1. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in
tehnologiji;
2. digitalna pismenost;
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

73

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

sporazumevanje v maternem jeziku na področju naravoslovja;
učenje učenja;
sporazumevanje v tujih jezikih;
socialne in drţavljanske kompetence;
samoiniciativnost in podjetnost ter
kulturna zavest in izraţanje.
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REZULTATI PRED-TESTOV IN PO-TESTOV V POSAMEZNIH ŠOLAH
OSNOVNA ŠOLA
Evalvator: Sabolič Goran
Institucija: OŠ Poljčane

Sodelovala sta dva oddelka osmega razreda.
V razredu 8a je bilo delo frontalno, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
18 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 17.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

55,55556 %

SLABŠE
ENAKO

16,66667 %
27,77778 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 17: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Poljčane, razred 8a, frontalno delo)

Tudi v razredu 8b je sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu 18 učencev,
delo pa je bilo skupinsko. Rezultati so prikazani na sliki 18.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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33,33333 %
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RAZREDU

Slika 18: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Poljčane, razred 8b, skupinsko delo)

Evalvator: Ferlinc Zlatka
Institucija: OŠ Bojana Ilicha

Sodelovala sta dva oddelka devetega razreda.
V razredu 9a je bilo delo frontalno, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
25 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 19.
PRED-TEST
4

4

5

2

12

15

12

8

62

16

16

20

8

48

60

48

32

2,48

0

8

8

11

19

6

14

15

81

0

32

32

44

76

24

56

60

3,24

PO-TEST

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

52 %

SLABŠE
ENAKO

12 %
36 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 19: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Bojana Ilicha, razred 9a, frontalno delo)

V razredu 9c je bilo delo skupinsko, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
26 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 20.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

46,15385 %

SLABŠE
ENAKO

26,92308 %
26,92308 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 20: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Bojana Ilicha, razred 9a, skupinsko delo)

V splošnem so bili rezultati po-testa boljši kot pri pred-testu. Rezultati so glede
napredka (če za merilo vzamemo procent učencev, ki so pisali po-test bolje
od pred-testa) primerljivi v osmem in devetem razredu. Kaţe, da daje na tej
stopnji frontalna moţganska nevihte malo boljše rezultate kot skupinska.
Vseeno pa so lahko posamezni učenci enako aktivni pri obeh načinih dela.
Gotovo pa je res, da pri skupinskem delu zelo pridobijo v kompetenčnem
merilu vodje skupin.
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Evalvator: Murko Robert
Institucija: OŠ Videm

Sodelovali so trije oddelki devetega razreda.
V razredu 9b je bilo delo frontalno, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
18 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 21.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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Slika 21: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Videm, razred 9b, frontalno delo)

V razredu 9a je bilo delo skupinsko, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
18 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 22.
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Slika 22: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Videm, razred 9a, skupinsko delo)

V razredu 9e je bilo delo skupinsko, sodelovalo pa je pri pred-testu in po-testu
10 učencev. Rezultati so prikazani na sliki 23.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

30 %

SLABŠE
ENAKO

30 %
40 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 23: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (OŠ Videm, razred 9e, skupinsko delo)

Rezultati so v tem primeru v vseh treh razredih slabši kot pri prejšnjih dveh
šolah, pri po-testu pa ni napredka.
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SREDNJA ŠOLA
Evalvator: Zupančič Felicita
Institucija: Gimnazija Velenje

Sodelovali so dijaki iz dveh oddelkov drugega letnika. V prvem oddelku je
pisalo pred-test in po-test 17 dijakov, delo pa je bilo frontalno. V drugem
oddelku je pisalo pred-test in po-test 19 dijakov, delo pa je bilo skupinsko. Na
sliki 24 je prikazana primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri frontalnem
delu, na sliki 25 pa pri skupinskem.
PRED-TEST
10

0

58,82

0

3

2

6

12

14

5

17,65 11,76 35,29 70,59 82,35 29,41

52

3,059

PO-TEST
1

10

13

9

7

1

10

1

5,882 58,82 76,47 52,94 41,18 5,882 58,82 5,882

52

3,059

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

29,41176 %

SLABŠE
ENAKO

29,41176 %
41,17647 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 24: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Gimnazija Velenje, frontalno delo). Pomen števil:
npr., števili 10 in 58,82 pri pred-testu pomenita, da je na prvo vprašanje prav odgovorilo 10 dijakov od
17, torej 58,82% (in podobno za druga vprašanja). Števili 3,059 (po naključju sta enaki) pa pomenita
povprečno število točk od 8 moţnih na dijaka pri pred-testu in po-testu.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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BOLJE

47,36842 %

SLABŠE
ENAKO

26,31579 %
26,31579 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 25: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Gimnazija Velenje, skupinsko delo)

Evalvator: Vidmar Karmen
Institucija: Gimnazija Jurije Vege Idrija

Sodelovali so dijaki iz dveh oddelkov drugega letnika. V oddelku 2c je pisalo
pred-test in po-test 24 dijakov, delo pa je bilo frontalno. V oddelku 2a je pisalo
pred-test in po-test x dijakov, delo pa je bilo skupinsko. Na sliki 26 je prikazana
primerjava rezultatov pred-testa in po-testa pri frontalnem delu, na sliki 27 pa
pri skupinskem.
PRED-TEST

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

81

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

Slika 26: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Gimnazija Jurije Vege Idrija, 2c, frontalno delo);
skoraj celotna slika excelovega dokumenta
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Slika 27: Primerjava rezultatov pred-testa in po-testa (Gimnazija Jurije Vege Idrija, 2a, skupinsko delo);
skoraj celotna slika excelovega dokumenta

Pri frontalnem delu je bilo povprečno število doseţenih točk na učenca 2,58
pri pred-testu in 3,29 pri po-testu. Pri skupinskem delu je bilo povprečno število
doseţenih točk na učenca 2,88 pri pred-testu in 3,08 pri po-testu. V splošnem
so bili izboljšani odgovori na skoraj vsa vprašanja (vseh 8 ključnih kompetenc),
le na 8. vprašanje v zvezi s ključno kompetenco (kulturna zavest in izraţanje)
po-testa so odgovarjali precej slabo. Vendar pa menim, da je izid vseeno zelo
ugoden in da ne moremo z enim samim gradivom obseči cel spisek
kompetenc.
Medtem ko se je pri dijakih Gimnazije Velenje po rezultatih izkazalo kot boljše
skupinsko delo, je pri gimnazijcih iz Idrije nasprotno. Res pa je profesorica
Zupančič Felicita (Gimnazija Velenje) izjavila, da je imela pri skupinskem delu
razred z zelo dobrimi posamezniki, ki jih je izbrala za vodje skupin. Za
povprečen razred je verjetno boljše frontalno delo kot skupinsko.
Gimnazija Ormoţ
Evalvator: Jančič Jasmina
Nekoliko kasneje sem prejel še evalvacijo gradiva v Gimnaziji Ormoţ.
Sodelovalo je 20 dijakov oddelka 2a (frontalno delo) in 25 dijakov oddelka 2b
(skupinsko delo). Tudi tu je bilo opaziti rahel napredek pri po-testu v primerjavi
s po-testom. Rezultati so prikazani na slikah 12 in 13.
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
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4 %
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DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

Dodaten komentar avtorja gradiva
Pri testiranju tega gradiva je sodelovalo pet učiteljev z naslednjimi stopnjami
učencev/dijakov: osmi in deveti razred OŠ ter drugi letnik SŠ. Zato lahko
kvalitativno primerjamo napredek v kompetencah s starostjo. Kot skupna
značilnost v osnovnih in srednjih šolah se kaţe, da je pri moţganskih nevihtah
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frontalno delo boljše od skupinskega zaradi učiteljevih izkušenj, razen če so v
razredu zelo kompetentni posamezniki za vodje skupin.
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Avtor(ji) gradiva:
Zlatko Bradač, Andrej Nemec, Milan Ambroţič, Robert Repnik
Institucija:
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Trdota
Strategija (metoda): skupinski poskus s kompletom kvadrov
Starostna skupina: 1. letnik SŠ (vse srednje šole, vključno z gimnazijo)
Kompetence, ki se razvijajo (spodbujajo):
a) Predvsem naslednje generične kompetence: sposobnost interpretacije
in sinteze zaključkov, sposobnost skupinskega dela, medosebna
interakcija, uporaba matematičnih idej in tehnik
b) predmetno-specifične: /
Umestitev v učni načrt: Dodatna vsebina pri obravnavi tlaka
Način evalvacije: z vprašanji izbirnega tipa (pred-test in po-test sta različna)
Kratek povzetek in namen gradiva
V vsakdanjem ţivljenju se pri opisu naravnih pojavov velikokrat izraţamo zelo
površno ali povsem napačno. To velja, na primer, pri pogovarjanju o različnih
fizikalnih veličinah, tudi tistih, ki opisujejo mehaniko in mehanske pojave in so
nam intuitivno še najbliţje. Gre za eno od ključnih kompetenc:
sporazumevanje v materinem jeziku na področju naravoslovja. Osredotočimo
se na mehanske lastnosti snovi v trdnem agregatnem stanju: trdnost, trdota,
togost, elastičnost/plastičnost, stisljivost, hrapavost, torni količnik, itd. Čeprav
mnogi pojmi (npr. trdota, vsaj v znanstvenem smislu) niso predmet učnih
načrtov, je prav, da pomagamo učencem, dijakom in študentom razviti čim
bogatejši besedni zaklad, tudi na področju naravoslovja, z jasnim
razlikovanjem med podobnimi, a pomensko različnimi besedami, kot sta
trdnost in trdota.
Med pomembne mehanske lastnosti konstrukcijskih materialov spada tudi
trdota. Trdoto moramo razlikovati od drugih lastnosti s podobnim imenom:
togostjo, trdnostjo in ţilavostjo, ki pa so bolj ali manj povezane med seboj.
Togost snovi podamo na primer z Youngovim elastičnim modulom in
Poissonovim številom, ki podajata elastično deformacijo materiala pri dani
mehanski napetosti (velikost in vrsta napetosti). Če ni preseţena neka mejna
napetost, se material po obremenitvi popolnoma vrne v prvotno obliko.
Trdnost in ţilavost snovi sta med seboj prepleteni fizikalni veličini, ki opredelita
odpornost materiala proti porušitvi (zlomu) pri povečevanju mehanske
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napetosti. Trdnost je lahko močno odvisna od načina obremenitve, zato
govorimo posebej o natezni, tlačni, upogibni trdnosti, itd.
Nasprotno od zgoraj omenjenih lastnosti pomeni trdota površinsko značilnost
snovi: opredelimo jo lahko kot odpornost površine proti razenju, nastankom
vdolbin in podobno. Pri tem moramo spet paziti na razliko npr. med trdoto in
obrabno obstojnostjo snovi. Pri obrabni obstojnosti nas zanima, koliko
materiala odnese s površine v danem času in danih okoliščinah (velikost
striţnih sil, kemijska agresivnost okolja, temperatura, hrapavost stičnih površin
in podobno). Pri trdoti pa ne gre za odnašanje materiala, temveč za trajno
(plastično) spremembo dela površine zaradi velikih kontaktnih sil.
Uveljavljena sta dva načina za opredelitev trdote: bolj kvalitativni in
kvantitativni. Pri prvem načinu se uporablja Mochsova lestvica trdote, kjer
lahko snov z večjo trdoto razi mehkejšo snov, nasprotno pa mehkejša snov ne
more raziti trše. V tem gradivu se osredotočimo na drugi – kvantitativni način,
ki ga uporabljamo za podrobnejšo primerjavo trdot. Zamisel je enostavna: z
ostro konico znane geometrije iz čim tršega materiala z znano silo pritisnemo
na snov, ki ji ţelimo izmeriti trdoto, nato pa pogledamo vtisk, ki ga je v
površino naredila konica. Od več standardiziranih metod podrobneje
razloţimo le Vickersovo meritev trdote. Z diamantno konico v obliki pravilne 4strane piramide s kotom = 136 pritisnemo z znano silo F (določeno z maso
uteţi, ki od zgoraj pritiskajo na konico) na vodoravno polirano površino snovi.
V tem gradivu uporabimo za prikaz različnih trdote kvadre iz 6 različnih
materialov, katerih kompleti so namenjeni tudi drugim poskusom v zvezi z
gradivi iz projekta RNK. Namesto Vickersove diamantne piramide uporabimo
za šolski poskus kar zakaljen jekleni ţebelj. Z optičnim mikroskopom opravimo
le kvalitativno primerjavo vtisov ţeblja v različne kvadre.
ZAČETNA ZAMISEL IZVEDBE TESTIRANJA
Pred izvedbo testiranja gradiva naj učitelj na kratko razloţi pojem trdote, pri
tem pa si lahko pomaga s priloţeno power point predstavitvijo. Pred-test in
po-test naj trajata po 4 minute. Preostali čas naj poteka poskus po skupinah.
Poskus in obravnava trdote nista mišljena kot nadomestitev ene od klasičnih
ur fizike, temveč kot dodatna zanimivost pri nerazporejenih urah v učnem
načrtu. Zato tudi ni nobene kontrolne skupine.
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Rešitve pred-testa in po-testa
Pred-test
TEMA: TRDOTA
MISELNA PRIPRAVA NA POSKUS
Obkroţi 1 sam pravilen odgovor pri vsakem vprašanju.
1) Kakšna je zveza med trdnostjo in trdoto materiala?
a) Trdota in trdnost pomenita isto fizikalno lastnost materiala.
b) Največkrat ima material z večjo trdnostjo tudi večjo trdoto, ne pa vedno.
c) Trdota in trdnost pomenita nekaj drugega, vendar pa ima material z večjo
trdnostjo vedno tudi večjo trdoto.
č) Trdota in trdnost nimata nikakršne medsebojne povezave.
2) Trdnost kovin navadno merimo v megapaskalih, trdoto pa v gigapaskalih. S katero
fizikalno veličino sta povezani trdnost in trdota?
a) Z energijo.
b) Z gibalno količino.
c) S silo.
č) S tlakom.
3) Ko se človek uleţe na blazino, se ta pod njim upogne. Ali ima to kakšno zvezo z
njeno trdoto?
a) Da.
b) Ne.
4) Govorimo o »trdi« in »mehki« vodi. Ali ima to direktno fizikalno analogijo s trdim in
mehkim jeklom?
a) Da.
b) Ne.
5) Kolikšen tlak je pod konico s ploščino 1 m2, če pritiska konica s silo 1 kN na
podlago (Pa = N/m2)?
a) 10–18 Pa;
b) 10–15 Pa;
c) 10–12 Pa;
č) 10–9 Pa;
d) 10–6 Pa;
e) 10–3 Pa;
f) 1 Pa;
g) 103 Pa;
6
9
12
h) 10 Pa;
i) 10 Pa;
j) 10 Pa;
k) 1015 Pa;
18
18
18
l) 10 Pa;
m) 10 kPa;
n) 10 MPa;
o) 1018 GPa;
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Po-test
TEMA: TRDOTA
TESTIRANJE RAZUMEVANJA POSKUSA
Obkroţi 1 sam pravilen odgovor pri vsakem vprašanju.
1) Material A ima trdoto 1 GPa, material B pa 3 GPa. V katerega naredimo pri enaki
obremenitvi z isto konico večjo vdolbino?
a) V material A.
b) V material B.
c) Pri obeh je vdolbina enako velika.
2) Material A ima trdoto 2,5 GPa, material B pa 3 GPa. Katerega laţe zlomimo?
a) Material A.
b) Material B.
c) Oba enako lahko zlomimo.
č) Ne vem, ker trdnost snovi ni enolično določena s trdoto.
3) Ko se človek uleţe na blazino, se ta pod njim upogne. Ali ima to kakšno zvezo z
njeno trdnostjo in trdoto?
a) Da.
b) Ne.
c) S trdnostjo ima, s trdoto pa ne.
č) S trdoto ima, s trdnostjo pa ne.
4) Pri trdnih snoveh obravnavamo razen trdote in trdnosti tudi modul stisljivosti, ki
pove nekaj o stisljivosti snovi. Če je ta modul večji, snov teţe stisnemo. Tudi kapljevine
imajo modul stisljivosti: za vodo je ta enak 2,2 GPa. Kaj lahko trdimo o trdoti vode?
a) Je neskončna.
b) Je enaka nič.
c) Je enaka 2,2 GPa.
5) Kolikšen tlak je pod konico s ploščino 1 m2, če pritiska konica s silo 100 N na
podlago (Pa = N/m2)?
a) 10–4 Pa;
b) 10–1 Pa;
c) 1 mPa;
č) 1 cPa;
d) 1 Pa;
e) 102 hPa;
f) 102 kPa
g) 1 MPa
h) 104 MPa;
i) 108 MPa;
j) 1012 MPa;
k) 1016 MPa;
100
180
200
l) 10 Pa;
m) 10 Pa;
n) 10 Pa;
o) 10280 Pa;
6) Dodatno »hitro« vprašanje v zvezi z odgovori na vprašanje (5): ali si res sledijo vse
vrednosti tlakov v odgovorih a-o po vrsti od najmanjšega do največjega?
a) Da.
b) Ne.
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Skupno poročilo avtorjev
Za to gradivo smo uporabili učilo podjetja NT BROG »Različni fizikalni poskusi s
kvadri«, namenjenega še drugim gradivom. Dimenzije kvadrov iz 6 različnih
materialov so 35 mm x 35 mm x 40 mm, čeprav so na začetku načrtovali
kocke. Razen tega je sodelavec Andrej Nemec izdelal za gradivo Trdota
lesen nosilec oz. vodilo za uteţi in za ţebelj, ki naj bi pritiskal na kvader pri
obteţitvi (slika 28). Pri pisanju gradiva smo računali na to, da bomo imeli v časi
testiranja na razpolago več kompletov učila. Ker pa je bilo doslej narejeno
eno samo učilo in tudi en sam nosilec, smo morali spremeniti potek testiranja v
šoli. Pri treh testiranjih je bil prisoten avtor Ambroţič Milan in je pomagal
učiteljem izvesti uro. Namesto skupinskega dela so se morali zadovoljiti s
frontalno izvedbo poskusa, pri kateri pa so dijaki aktivno sodelovali. Odločili so
se tudi za to, da so pred-test izvedli najprej. Na Gimnaziji Ravne na Koroškem
je bilo za izvedbo več časa (70 minut), zato si je prof. Zupančič Felicita vzela
za frontalno razlago s Power pointom več časa in je dijake spodbujala k
sodelovanju in razmišljanju ob razlagi pojmov, kot so togost, trdnost in trdota.
V Ljutomeru in Ormoţu pa je trajala izvedba le eno šolsko uro, kot je bilo v
gradivu tudi načrtovano, kratko razlago pa je podal avtor kar sam, učitelj pa
je spremljal odziv dijakov. Profesor Bernad Daniel v DSŠL je gradivo testiral
sam.
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Slika 28: Pripomočki za izvedbo testiranja gradiva Trdota

Od šestih materialov smo bolj kvalitativno preverili le trdoto lesa, plastike,
bakra in svinca, ki so mehkejši od jeklene konice ţeblja. Zato je bil vtisk okrogel
(stoţčast) namesto Vickersovega kvadratnega (piramidalnega) vtiska. Nekaj
dijakov je ob avtorjevem vodstvu poskusilo narediti vtiske v različne kvadre in z
različnimi obteţitvami, celo do mase uteţi 10 kg. Zdelo se jim je zanimivo (vsaj
tistim aktivnim), da se je tudi pri bakru in svincu lepo videl vtisk celo s prostim
očesom. Tudi to se je razločno videlo, da so luknjice pri večji obteţitvi v isti
material širše (torej tudi globlje). Dijakom je bilo pri power-point predstavitvi
jasno razloţeno, da je trdota sorodna fizikalni veličini tlaku in da je zato pri
opredelitvi trdote danega materiala pomembno razmerje med teţo uteţi in
ploščino vtisnjenega krogca (krogec je osnovna ploskev stoţčastega vtiska).
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REZULTATI PRED-TESTOV IN PO-TESTOV V POSAMEZNIH ŠOLAH
Evalvator: Ulen Simon
Institucija: Gimnazija Ljutomer

Sodelovalo je 27 dijakov drugega letnika. Na sliki 29 je prikazana primerjava
rezultatov pred-testa in po-testa po posameznih vprašanjih v odstotkih
pravilnih odgovorov (5 vprašanj; šesto vprašanje po-testa v tej primerjavi ni
vključeno) ter po skupnem uspehu. Slika je kopirana iz priloţenega
excelovega dokumenta, s katerim so se analizirali testi.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

10

17

3

37,04 62,96 11,11

27

2

59

100

7,407

2,185

6

5

49

Skupaj

Povprečje prav. odg.

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

23

12

3

85,19 44,44 11,11 22,22 18,52

1,815

Skupaj

Povprečje prav. odg.

Slika 29: Odstotki pravilnih odgovorov po vprašanjih in povprečno število doseţenih točk na dijaka za
vsa vprašanja (testiranje na Gimnaziji Ljutomer). V prvi vrstici (skupaj) je število dijakov od 27 s pravilnim
odgovorom na posamezna vprašanja.

Vidimo, da so dijaki najbolje (100 %) odgovarjali na 4. Vprašanje pred-testa,
po uspehu pa sledi 1. Vprašanje po-testa. Pri po-testu so se izkazali slabše
(povprečje 1,815 točke na dijaka) kot pri pred-testu (2,185). Res pa je, da je bil
morda pred-test nekoliko laţji. Zelo slabo so pri obeh testih odgovarjali na 5.
vprašanje, kar pomeni, da imajo velike teţave pri pretvarjanju enot (naloga
sama nima direktne zveze z novimi pojmi), eni od osnovnih spretnosti pri fiziki!
Moţno pa je, da bi to nalogo bolje reševali, če bi imeli na voljo nekaj več
časa. Četrto vprašanje po-testa je po svoje izziv: večina dijakov je nanj
odgovorila napačno, da je trdota vode 2,2 GPa namesto nič. Niso pomislili na
to, da bi se ţebelj z lahkoto ugreznil vanjo, praktično pri sili nič, če
zanemarimo razliko med silo teţe in vzgona.
Naslednja slika prikazuje, koliko dijakov je pisalo glede na doseţene točke potest bolje, slabše ali enako kot pred-test.
Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
SLABŠE

14,81481 %
37,03704 %

DELEŽI UČENCEV V
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RAZREDU
ENAKO

48,14815 %

Slika 30: Primerjava skupnega izida za pred-test in po-test (testiranje na Gimnaziji Ljutomer)

Na dodatno (šesto) vprašanje o razvrščanju enot za tlak po velikosti – to
vprašanje je povezano s petim vprašanjem – so pravilno odgovorili 3 dijaki od
27. Čeprav so bile enote res razvrščene po naraščajoči velikosti, je dijake
očitno zmedel zapis z različnimi predponami. Gre spet za teţave pri hitrem
pretvarjanju enot, kot pri petem vprašanju.
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Evalvator: Jančič Jasmina
Institucija: Gimnazija Ormoţ

Sodelovalo je 19 dijakov drugega letnika. Na sliki 31 je prikazana primerjava
rezultatov pred-testa in po-testa po posameznih vprašanjih ter po skupnem
uspehu, razen tega še podatek o tem, koliko dijakov je pisalo po-test bolje,
slabše ali enako kot pred-test.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

5

13

3

15

26,32 68,42 15,79 78,95

0

36

0

1,895

0

27

0

1,421

Skupaj

Povprečje prav. odg.

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

18

3

1

5

94,74 15,79 5,263 26,32

Skupaj

Povprečje prav. odg.

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

15,78947 %

SLABŠE
ENAKO

47,36842 %
36,84211 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 31: Rezultati pred-testa in po-testa (testiranje na Gimnaziji Ormoţ)

Rezultati, razvidni iz slike 31, nam dajo enake ugotovitve kot za Gimnazijo
Ljutomer. Na ţalost na peto vprašanje nihče ni odgovoril prav, niti pri predtestu niti pri po-testu.
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Evalvator: Bernad Daniel
Institucija: Dvojezična srednja šola Lendava (DSŠL)

Sodelovala sta dva oddelka prvega letnika. V 1a je rezultat veljaven za 8
dijakov, v 1b pa za 9 (kjer so dijaki pisali oba testa; nekaj jih je namreč pisalo
samo pred-test ali samo po-test). Na sliki 32 so prikazani rezultati za oddelek
1a, na sliki 33 pa za 1b.
PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

8

4

2

8

2

24

Skupaj

100

50

25

100

25

3

Povprečje prav. odg.

7

3

4

5

4

23

Skupaj

87,5

37,5

50

62,5

50

2,875

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

Povprečje prav. odg.

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

37,5 %

SLABŠE
ENAKO

50 %
12,5 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 32: Rezultati pred-testov in po-testov za oddelek 1a DSŠL

PRED-TEST
Skupaj
% učen -->

1

6

3

7

3

11,11 66,67 33,33 77,78 33,33

20

2,222

Skupaj

Povprečje prav. odg.

PO-TEST
Skupaj
% učen -->

9

0

100

0

4

6

2

44,44 66,67 22,22

21

2,333

Skupaj

Povprečje prav. odg.

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

44,44444 %

SLABŠE
ENAKO

33,33333 %
22,22222 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU
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Slika 33: Rezultati pred-testov in po-testov za oddelek 1b DSŠL

V oddelku 1a so se dijaki odrezali bolje kot na drugih šolah, je pa moţno, da
so teste prepisovali drug od drugega. Na šesto vprašanje po-testa je v 1a
prav odgovorilo 6 dijakov od 8, v 1b pa le eden. Na četrto vprašanje po-testa
jih je spet veliko odgovorilo napačno, da je trdota vode 2,2 GPa namesto nič.
Profesor Bernad je tudi zbral kratka pismena mnenja dijakov o gradivu in
njegovi izvedbi. V veliki večini so v obeh oddelkih odgovorili, da se jim zdi vaja
dovolj preprosta za razumevanje in poučna, hkrati pa precej zanimiva.
Značilen dobesedni komentar: »Vaja mi je bila zelo všeč, saj smo se vsi zelo
zabavali in se nekaj novega naučili.«
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Evalvator: Zupančič Felicita
Institucija: Šolski center Ravne na Koroškem

Sodelovalo je 27 dijakov prvega letnika. Na sliki 34 je prikazana primerjava
rezultatov pred-testa in po-testa.
PRED-TEST
Skupaj

9

21

4

25

1

33,33 77,78 14,81 92,59 3,704

% učen -->

60

2,222

Skupaj

Povprečje prav. odg.

PO-TEST
Skupaj

25

4

3

14

3

92,59 14,81 11,11 51,85 11,11

% učen -->

49

1,815

Skupaj

Povprečje prav. odg.

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE

14,81481 %

SLABŠE
ENAKO

51,85185 %
33,33333 %

DELEŽI UČENCEV V
RAZREDU

Slika 34: Rezultati pred-testov in po-testov (Šolskim center Ravne na Koroškem)

Rezultati potrjujejo ugotovitev prejšnjih evalvatorjev, da so se dijake pri potestu odrezali slabše kot pri pred-testu.
Gimnazija Ormoţ
Evalvator: Jančič Jasmina
Nekoliko kasneje smo prejeli še evalvacijo gradiva v Gimnaziji Ormoţ.
Sodelovalo je 21 dijakov oddelka 2b. Poskuse so delali s z obstoječo opremo v
fizikalnem kabinetu in ne z našim novim učilom. Tudi tu je bilo opaziti rahlo
slabše rezultate pri po-testu v primerjavi s po-testom. Rezultati so prikazani na
sliki 8.
PRED-TEST
7

14

11

13

6

51

33,33

66,67

52,38

61,9

28,57

2,429

PO-TEST
8

10

15

7

8

48
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71,43

33,33

38,1

2,286

Kako so učenci pisali po-test v primerjavi s pred-testom:
BOLJE
19,04762 %
SLABŠE
ENAKO

28,57143 %
52,38095 %

DELEŢI UČENCEV V
RAZREDU

DODATNI KOMENTARJI AVTORJEV
Sodelovali so 4 srednješolski učitelji. Pri vseh treh testiranjih, najbolj pri nekaterih
vmesnih vprašanjih za razmislek (med frontalno razlago), še bolj pa pri
odgovorih tako na pred-teste kot na po-teste, je avtor Ambroţič dobil splošen
vtis, da lahko dijaki zelo hitro dojamejo nekatere fizikalne zakonitosti, zelo
teţko pa se spravijo h globljemu razmisleku, torej k miselnemu naporu. Tega v
veliki večini, razen par izjem, ne zmorejo ali preprosto nočejo. Videlo se je
včasih, da jih je moral(a) profesor(ica) spodbujati k resnejšemu sodelovanju z
dobrikanjem ali z nagradnimi točkami za izboljšanje ocen (npr., če se bodo
potrudili in samostojno reševali pred-test in po-test!!!). Po drugi strani pa
izkušnje in komentarji dijakov pri profesorju Bernadu kaţejo, da jim je bila vaja
všeč, vsaj večini dijakov.
Pri tem gradivu smo testirali bolj fiziki specifične kompetence kot generične
kompetence. Na ţalost so se večinoma dijaki izkazali pri po-testu slabše kot pri
pred-testu. Teţko bi bilo zanesljivo navesti razlog, zakaj. Resda po-test ni bil
identičen pred-testu in je morda povzročal dijakom več teţav pri premisleku.
Morda jim je popustila pozornost in izvajanje po-testa preprosto ni primerno za
konec šolske ure. Morda bi morali dijaki pisati po-test v začetku naslednje
šolske ure fizike.
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Avtor gradiva:
Sergej Faletič
Institucija:
FMF, UL

Evalvacija gradiva vezava vzmeti
POVZETEK NALOGE
Naloga je laboratorijskega tipa. Predvideva delo v skupinah. Dijaki najprej
ponovijo nekaj osnovnih pojmov o vzmeteh in Hookovem zakonu zanje.
Potem definirajo recipročno vrednost proţnostnega koeficienta kot nov
koeficient. Na voljo sta dve vzmeti z znanima koeficientoma. Glavni del vaje
je dani vzmeti vezati vzporedno in zaporedno, za vsako vezavo izmeriti skupni
(nadomestni) koeficient, ter na podlagi tega postaviti hipotezo o zvezi med
posameznimi koeficienti in nadomestnim. Sledi še nekaj vprašanj o izpeljavi
teh zvez in nekaterih podrobnostih postavitve poskusa.
MNENJA EVALVATORJEV
Predviden kontekst izvedbe
Ob analizi evalvacij sem opazil, da v nekaj primerih niso bili izpolnjeni pogoji,
za katere je bila ta naloga pripravljena. Naloga je "raziskovalna"
laboratorijska, kar pomeni, da predvidoma dijaki še ne poznajo rezultatov,
poznajo pa metode in načine merjenja ter analize podatkov, do rezultatov
pa se morajo šele dokopati. Za tako izvedbo v srednjih šolah so primerne
samo teme, ki v osnovni šoli niso obravnavane, hkrati pa so zakonitosti, ki jih
iščemo, dovolj preproste, da jih lahko dijaki odkrijejo v 45 minutah.
Ta naloga torej ni dosegla svojega namena v primeru, ko so dijaki ţe
obravnavali vezave vzmeti. V tem primeru je bila to zanje zgolj "običajna"
laboratorijska vaja, kjer preverjajo ţe znane zveze. Namen naloge pa je bil
spodbuditi sklepanje na podlagi podatkov, postaviti hipotezo na osnovi
sklepanja in preveriti ali se hipoteza ujema z meritvami v okviru natančnosti. V
primeru, da so dijaki snov ţe obravnavali, je bil lahko doseţen le zadnji od
ciljev.
Prav tako, a v manjši meri je namen vaje oškodovan, če so dijaki ţe
obravnavali primere vzporedne in zaporedne vezave pri elektriki ali toploti.
Moteč vpliv je tu manjši, saj je pri nalogi privzeto, da so vezave upornikov
obdelovali ţe v osnovni šoli in celo računano na to, da bodo dijaki pomislili na
morebitne podobne situacije in sis tem pomagali pri postavljanju hipoteze.
Mnenja evalvatorjev
Daniel Bernard
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Profesor Bernard je posredoval kratke komentarje dijakov na vajo. Iz teh je
razvidno, da so dijaki vajo presojali predvsem po štirih vidikih: zanimivosti v
smislu zabavnosti, pestrosti ipd., zanimivosti v smislu inovativnosti, umskega
izziva, posredovanega znanja in spretnosti, čemur bom poslej rekel poučnost,
teţavnosti in uporabnosti navodil. Ob analizi mnenj, sem za vsak vidik
predvidel štiri kategorije in odgovore vanje razvrstil po svoji presoji.
Vidiku zanimivosti sem pripisal vprašanje: "naloga se mi je zdela zanimiva" in
uporabil kategorije: "da", "bolj da kot ne", "bolj ne kot da", "niti ne". V slednjo
kategorijo sem razvrstil vse, ki so navedli, da je naloga dolgočasna. Pri tem
vidiku sem naletel na izjave, da je bila naloga zanimiva, a dolgočasna. V tem
primeru je bilo nemogoče določiti, po katerem vidiku med poučnostjo in
zanimivostjo je bila zanimiva in po katerem dolgočasna.
Za vidik poučnosti sem uporabil vprašanje: "naloga se mi je zdela poučna" in
kategorije: "da", "bolj da kot ne", "bolj ne kot da", "niti ne".
Teţavnost sem razdelil na teţavnost izvedbe in teţavnost vprašanj. Tu sem
priredil vrednosti: 1 – teţko, 0 – lahko, 0,5 – izvedba lahko, vprašanja teţka ali
obratno. V tej rubriki sem izračunal povprečje mnenj.
Kometarje na navodila sem razvrstil v kategorije: "navodila bi morala biti bolj
odprtega tipa ali bolj splošna", "navodila so dovolj odprtega tipa", "navodila
so preveč odprtega tipa ali premalo natančna" in "navodila bi morala biti
popolnoma konkretna". Tu sem naletel a izjavo, da so bila navodila premalo v
pomoč, ker se jih ni dalo aplicirati an konkreten primer naprave, ki so jo imeli
pred sabi in bi zato morala biti bolj splošna. Glede na to, da menim, da so
osnovna navodila zelo splošna, domnevam, da gre tu za komentar na
dodatek, kjer je podrobno opisana izvedba.
Rezultati analize so prikazani v tabelah.
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Slika 35: Porazdelitev mnenj o zanimivosti vaje. Tu je šlo predvsem za komentarje v zvezi z
dolgočasnostjo ali zabavnostjo, ne poučnostjo in uporabnostjo.
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Slika 36: Porazdelitev mnenj o poučnosti naloge. Tu so tudi komentarji, ki navajajo, da je naloga
zanimiva, ker posreduje znanje.
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Slika 37: Porazdelitev mnenj o navodilih.

Povprečna vrednost za teţavnost na podlagi osmih odgovorov je bila 0,63
Iz analize je opaziti, da je naloga dijakom dolgočasna, najbrţ v smislu tega,
da se med nalogo nič zanimivega ne dogaja, a hkrati jim nudi nekaj, zaradi
česar se jim zdi zanimiva ali poučna. Ţal na podlagi izjav ne moremo
natančno sklepati, ali gre za pristop, umsko angaţiranost, dejstvo, da morajo
precej postoriti sami, ali kaj drugega.
Matej Forjan
"Nalogo sem preizkusil v 2. letniku tehniške gimnazije v oddelku T2C, kjer je 30
dijakov. Gre za povprečen razred, v katerem le en dijak izstopa po znanju
fizike. Z omenjenim razredom sem ţe delal nekatere naloge v okviru projekta
RNK, tako da so navajeni na tak način dela. Dijaki so bili razdeljeni v 10
heterogenih skupin, navodila za vaje pa so dobili en dan pred opravljanjem
vaj.
Komentar:
Navodilo je korektno sestavljeno, razumljivo in razčlenjeno tako, da dijaki niso
potrebovali nobenih dodatnih pojasnil in so celo šolsko uro, koliko je trajala
vaja, bolj ali manj samostojno delali. Vse naloge so v glavnem znali rešiti, le do
zveze za nadomestni koeficient proţnosti pri zaporedni vezavi niso uspeli priti.
Pred in med uro sem jih opozarjal na podobnost med vezavami vzmeti in
vezavami upornikov, ki jim je znano ţe iz osnovne šole, vendar povezave
vseeno niso uspeli najti. V nadaljevanju komentiram posamezne naloge:
1. naloga
Pri prvem podvprašanju je večina za novo poimenovanje kar vzela enega od
predlogov in napisala trdota.
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Na drugo podvprašanje so vsi odgovorili pravilno, da je sorazmerje obratno,
medtem ko je le ena skupina pri tretjem podvprašanju zapisala, da bi lahko to
količino imenovali proţnost.
2., 3. in 4. naloga
Pri naslednjih treh nalogah ni bilo problemov, saj drugo nalogo delamo kot
samostojno vajo in so jo dijaki naredili ţe v prvem letniku in tudi pri ostalih dveh
ni bilo nobenih problemov – dijaki so izmerili ustrezne količine, narisali grafe in
iz grafov odčitali koeficient proţnosti.
5. naloga
Pri zaporedni vezavi nobena skupina ni prišla do kakršnihkoli rezultatov,
medtem ko je 5 skupin pri vzporedni vezavi prišlo do pravilne povezave med
posameznima koeficientoma proţnosti in nadomestnim koeficientom.
Ustrezno so tudi zapisali ocenjene napake in pravilno računali z njimi, kar je
bilo pričakovano, saj precej časa v prvem letniku namenimo napakam pri
merjenju.
6. naloga
Na prvo podvprašanje so vsi odgovorili pravilno, na drugo je 6 skupin zapisalo,
da sta enaka sila in raztezek, in le dve skupini sta pravilno zapisali, da raztezek.
Na zadnje podvprašanje so vse skupine odgovorile pravilno."
Aljoša Kancler
"Priprava:
Za izvedbo te vaje sem izbral boljše dijake in ne celotnega razreda. Drugače
menim, da je vaja nekoliko bolj zanimiva za maturitetno skupino, kjer imajo
dijaki predhodno ţe v pogled v podobne situacije (kot je toplotni upor,
kondenzatorji,…).
Vajo sem razdelil na dva dela, in sicer so se najprej dijaki ukvarjali s
proţnostnim koeficientom posamezne vzmeti. Vajo so izvedli z metodo
merjenja sile in raztezka, ter iz grafa določali koeficient. Ta vaja je namenjena
za ves razred, v okviru dodatnega pouka pa je sledilo nadaljevanje z boljšimi
dijaki.
Izvedba:
Za izvedbo vaje sva se predhodno pripravila z laborantom, ter vajo testirala,
da vidiva, kje bi lahko nastale teţave. Dijake je bilo potrebno opozoriti, da naj
bodo pazljivi na pri vzporedni vezavi, ko odčitavajo raztezek, kajti nismo imeli
enako dolgih vzmeti.
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Evalvacija:
Za vzporedno vezavo so dijaki dokaj hitro ugotovili, da velja zveza seštevanja
koeficientov, medtem, ko so imeli nekaj teţav pri zaporedni vezavi. Namreč
teţava se je pojavila pri natančnosti merjenja, iz česar je nato sledila slaba
povezava s teorijo, tako da ni bila zveza takoj očitna.
Kot sem ţe omenil v uvodu, je tale vaja zanimiva za dijake 4. letnika. Namreč
raztezek vzmeti in Hookov zakon imamo predviden v 1. letniku, kjer dijaki še ne
poznajo zakonitosti s področja toplote in električnega toka. Je pa vaja
zanimiva iz razloga, ker dijake napeljuje na razmišljanje in logične povezave."
Karmen Vidmar
"Preizkusila sem vaše gradivo v zvezi z raziskovanjem odvisnosti koeficienta
vzmeti pri vzporedni in zaporedni vezavi. Navodila so dobro napisana in tudi
sama izvedba vaje je dovolj jasna in ne preveč zakomplicirana. [...]
Pojavlja pa se mala teţava pri zaporedni vezavi vzmeti. Izkazalo se je namreč,
da [...] če zamenjam vrstni red različno trdih vzmeti (zgoraj, spodaj), se izkaţe,
da raztezek ni v obeh primerih enak. [...]
Naj na kratko opišem izvedbo ure pri kateri smo preizkusili vaše gradivo.
Gradivo sem uporabila v 4. letniku pri obveznih vajah za maturo. Vajo so
opravili v torek, 23.11.2010. Vajo so dijaki opravili brez zapletov, saj so navodila
zapisana jasno. Tudi njihovi rezultati so se ujemali s teoretičnim v okviru
sprejemljivih napak (od 5% do 10%).
Nekaj dijakov je ugotovilo, da ni vseeno kako veţejo vzmeti pri zaporedni
vezavi, zato sem jih spodbudila, da naj premislijo čemu se rezultati razlikujejo.
Sami se niso dokopali do ideje. [...]"
Marko Ţigart
Izvedba gradiva je potekala v skupinah v prvem letniku in v maturitetni
skupini. Po posredovanju mnenj dijakov profesorja Bernarda je avtor tudi za te
skupine sestavil vprašalnik s podobnimi rubrikami.
Vprašalnik je imel tri trditve. Prva je bila: "vaja je bila zanimiva." Izbire so bile:
"da", "bolj da kot ne", "bolj ne kot da" in "niti ne". Druga trditev je bila: "vaja mi
je dala nekaj znanja, ki ga lahko uporabim tudi drugje, ne samo pri vzmeteh."
Izbire so bile: "da", "bolj da kot ne", "bolj ne kot da" in "niti ne". Tretja trditev je
bila: "o navodilih menim:", kjer so lahko udeleţenci izbirali med "morala bi biti
bolj splošna in pustiti bolj proste roke", "Taka, kot so, pustijo dovolj svobode pri
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izvedbi.", "Taka, kot so, pustijo preveč svobode pri izvedbi", "Morala bi biti
popolnoma konkretna". Vprašalnik je imel še neobvezno rubriko za
povprečno oceno pri fiziki, ki jo je izpolnila večina dijakov. Avtorja je zanimalo,
ali učenci z različnimi ocenami različno dojemajo take vrste nalog.
Analiza podatkov je prikazana na spodnjih grafih. Dijaki so razdeljeni v skupine
po povprečni oceni pri fiziki. Na grafih 4, 5 in 6 so dijaki razdeljeni v dve skupini
in sicer skupino od vključno 1 do vključno 3, označeno z [1,3], in skupino od
izključno 3 do vključno 5, označeno s (3,5]. Na grafih 7, 8 in 9 pa so razdeljeni v
štiri skupine in sicer skupino od 1 do izključno 2, označeno z [1,2), skupino od 2
do izključno 3, označeno z [2,3), skupino od 3 do izključno 4, označeno s [3,4],
in skupino od 4 do vključno 5, označeno s [4,5]. Vrednosti so preračunane
glede na število dijakov v posamezni skupini, za večjo primerljivost.
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Slika 38: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili zanimivost naloge. "Da" pomeni zanimivo in "Ne"
nezanimivo. Opazno je, da je teţišče grafa prestavljeno nekoliko bolj proti "da" pri dijakih z niţjo
povprečno oceno in nekoliko bolj proti "bolj ne" pri tistih z višjo.
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Uporabnost
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Slika 39: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili, ali jim je naloga dala kaj znanja, uporabnega izven
področja obravnave vzmeti. "Da" pomeni, da menijo, da jim je, "ne" da ni. Opazno je, da teţišče grafa
ni prestavljeno v odvisnosti od povprečne ocene, je pa razpršenost krivulje pri dijakih z niţjo povprečno
oceno nekoliko manjša, kot pri tistih z višjo.

Navodila

0.70
0.60
0.50
0.40

vsi

0.30

(3,5]

0.20

[1,3]

0.10

[1,3]

0.00

Popolnoma
natančna

Bolj natančna

Dovolj svobode

Več svobode

vsi

Slika 40: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili navodila. Med skupinami ni opazne razlike.
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Slika 41: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili zanimivost naloge. "Da" pomeni zanimivo in "Ne"
nezanimivo. Opazno je, da se težišče grafa postopno pomika od "da" proti "bolj ne" z višanje povprečne
ocene.
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Slika 42: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili, ali jim je naloga dala kaj znanja, uporabnega izven
področja obravnave vzmeti. "Da" pomeni, da menijo, da jim je, "ne" da ni. Opazno je, da se z višanjem
povprečne ocene teţišče krivulje postopno premika rahlo proti "da", pa tudi da se razpršenost krivulje
nekoliko veča.
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Slika 43: Graf prikazuje, kako so dijaki ocenili navodila. Opazno je, da si dijaki z niţjo povprečno oceno
ţelijo nekoliko bolj natančna navodila.

Rezultati kaţejo, da se je dijakom zdela naloga prej zanimiva kot ne, zdelo se
jim je, da jim je dala znanja, ki so uporabna izven konteksta vzmeti. Vprašalnik
ni ločeval med vsebinskimi in procesnimi znanji, predvsem zato, ker avtor ni bil
prepričan, da dijaki pravilno razumejo razliko med pojmoma. Glede na to, da
so vsebinska znanja zelo ozko omejena na vzmeti, avtor ocenjuje, da so
pozitivne ocene poučnosti vezane bodisi na procesna znanja, bodisi na
podobnost enačb z enačbami "vezav" v termodinamiki ali električnih vezjih.
Tudi prepoznava podobnosti modelov z različnih področij fizike je za fizike
procesno znanje. Ko naletimo na nov pojav, je prvi pribliţek poiskati podoben,
ţe znan pojav, in novega poskusiti pojasniti z istim modelom. To je pogosto
začetna točka, iz katere se potem razvije ustrezno pojasnilo za nov pojav.
Kot prikazujeta grafa 6 in 7, ni pomembne razlike v statistiki pri dijakoh z
različnimi ocenami, kar pomeni, da nalogo vsi dojemajo pribliţno enako.
Opazen je sicer blag trend, da zanimivost naloge v povprečju pada s
povprečno oceno, njena ocena poučnosti pa v povprečju blago narašča. Iz
tega se da statistično sklepati, da tisti, ki v povprečju ocenjujejo nalogo kot
nekoliko manj zanimivo, jo hkrati ocenjujejo kot nekoliko bolj poučno.
Glede navodil, velika večina meni, da so ustrezna. Po ocenah sta opazni dve
skupini. Tisti, s povprečno oceno 3 in več ocenjujejo navodila kot povsem
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primerna, tisti z oceno manj kot 3 pa si v povprečju ţelijo nekoliko bolj
natančna navodila, a tudi tu je le eden tak, ki bi si ţelel popolnoma konkretna
navodila.
Opaţene teţave in komentar
Pri zaporedni vezavi vzmeti pride do teţave, da rezultat meritve ni enak, če
damo na zgornjo stran "tršo2 ali "mehkejšo" vzmet.
Teoretičnega razloga za to ne najdem. Dijaki naj bi merili samo Hookov zakon
za sestavljeno vzmet. Začetno stanje, z vsemi začetnimi raztezki, je ničto stanje
od katerega se meri raztezke pod vplivom zunanje sile. Ker je zveza med silo in
raztezkom linearna, se prispevka zaradi teţe spodnje vzmeti in začetnega
raztezka zgornje izničita. Če zveza ne bi bila linearna, rešitev ne bi bila tako
preprosta.
Tudi povezava med vzmetmi (kako dolgi so kavlji, ki eno povezujejo z drugo)
nima vpliva, če se sama ne razteza. Opazujemo namreč samo raztezek obeh
vzmeti kot ene same vzmeti in ta povezava prinese le dodaten konstanten
člen pri dolţini vzmeti, ne vpliva pa na raztezek. Take vrste teţava bi se
pojavila pri določanju elastičnega modula, kjer nastopa poleg raztezka tudi
začetna dolţina in je privzeto, da je raztezek enakomeren po vsej dolţini, a
tega ne počnemo.
Iz navedenega sklepam, da so dijaki merili raztezek vsake od vzmeti posebej.
V tem primeru, pa pride do teţave, če raztezek računamo tako, da izmerimo
neraztegnjeno vzmet, nato pa raztegnjeno, in vrednosti med seboj
odštejemo, ali če uporabimo katerikoli postopek, ki za ničelno stanje vzame
popolnoma neraztegnjeni vzmeti. Takrat pa je popravek obratno sorazmeren
z razmerjem med zunanjo silo in teţo spodnje vzmeti ter s proţnostnim
koeficientom zgornje. Zato je vpliv tem manjši, čim večja je zunanja sila in čim
večji koeficient ima zgornja vzmet.
Naloga predvideva, da bi dijaki sestavljeno vzmet obravnavali kot "črno
škatlo" neznane vsebine in izmerili Hookov zakon, kot bi šlo za eno, homogeno
vzmet.
POVZETEK EVALVACIJE
V posredovanih evalvacijah lahko najdemo naslednje skupne točke:
Navodila so za večino dobro pripravljena in jim ni teţko slediti.
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Mogoče je, da se pojavi teţava pri zaporedni vezavi vzmeti, za katero ne
najdem teoretične razlage, če je naloga izvedena, kakor je
predvideno.
Dijaki uspejo najti zvezo med "nadomestnim" koeficientom in posameznimi
koeficienti za vzporedno vezavo, pri zaporedni pa imajo več teţav.
Nekateri dijaki ocenjujejo nalogo kot dolgočasno, vendar jih večina meni,
da je zanimiva ali poučna.
PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠAVO
Izkazalo se je, da so dijaki imeli teţave večinoma pri zaporedni vezavi vzmeti.
Domnevam, da bi se to dalo izboljšati z močnejšim poudarkom, da lahko
Hookov zakon zapišemo v obliki x = jF, kjer je j = 1/k, torej z recipročnim
koeficientom. V tem primeru bi moralo biti bolj jasno, da se ti, recipročni,
koeficienti seštevajo.
Glede zaporedne vezave vzmeti bi bilo smiselno dodati tudi slike ali navodila,
kako naj merijo raztezke, kaj je ničelna lega ipd., da ne bi prišlo do teţav
zaradi raztezkov, ki so posledica teţ vzmeti samih.
Predlagam, da se merjenje koeficienta posameznih vzmeti izpusti, saj je sicer
preveč podobnih meritev in lahko naloga zaradi tega postane dolgočasna.
Koeficienti naj bodo izmerjeni vnaprej in naj se teţišče naloge raje prenese na
iskanje ustreznih zvez.
Pri izvedbi naloge je predvideno, da so dijaki v preteklosti ţe slišali za
vzporedno in zaporedno vezavo, denimo, upornikov in jim bo to znanje
pomagalo pri odločitvi, katere zveze med koeficienti so primerni kandidati.
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O tekočih kristalih
Zasloni s tekočimi kristali so ţe dolgo del našega vsakdana. Ţe 40 let so prisotni
v prikazovalnikih na digitalnih urah in kalkulatorjih, v zadnjih letih pa so se
namnoţili tudi računalniški in televizijski zasloni s to tehnologijo. Večinoma so
izpodrinili tehnologijo s katodno cevjo. Velika prednost zaslonov s tekočimi
kristali je, da so ploski in zato ne zasedajo toliko prostora, kot tisti s katodno
cevjo (krajše CRT, ang. Cathode Ray Tube), kar lahko vidimo na sliki 38. To je
bistvenega pomena predvsem pri prenosnih računalnikih. Poleg tega se
tekočekristalni zasloni pojavljalo tudi v mobilnih telefonih, navigacijskih
sistemih, fotoaparatih in še marsikje. Vse zaslone, ki temeljijo na tehnologiji
tekočih kristalov, zaznamujemo s kratico LCD (ang. Liquid Crystal Display).
Tekočih kristalov pa ne uporabljamo le za zaslone, ampak so uporabni še v
druge namene.

Slika 44: Razlika v velikosti LCD in CRT računalniškega monitorja je očitna (Tomshardware, 2010).

Da bi razumeli delovanje tekočekristalnih zaslonov, potrebujemo nekaj
osnovnega znanja o svetlobi, polarizaciji svetlobe, tekočih kristalih in vplivu
električnega polja na urejenost tekočih kristalov.
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Svetloba
Svetloba je elektromagnetno valovanje. To je transverzalno valovanje, ki ga z
nihanjem ustvarjata električno in magnetno polje. Svetlobo kot
elektromagnetno valovanje v splošnem lahko opišemo s tremi neodvisnimi
parametri: intenziteto, frekvenco (ali valovno dolţino) in polarizacijo.
Polarizacija je smer ravnine, v kateri niha električno polje. Električno in
magnetno polje valujeta v smeri pravokotno eno na drugo (slika 39). V
prostoru se elektromagnetno valovanje širi s hitrostjo svetlobe c v smeri,
pravokotni na smer električnega in magnetnega polja. Elektromagnetno
valovanje prenaša gibalno količino in energijo. Elektromagnetno valovanje za
širjenje ne potrebuje snovi.
valovno čelo

ţarek

x

električna
komponenta

magnetna
komponenta

Slika 45: Svetloba kot elektromagnetno valovanje (povzeto po Halliday et al., 2005),
električnega polja,


E je jakost


B je gostota magnetnega polja in c hitrost elektromagnetnega valovanja.

Valovanje se v splošnem razširja skozi snov v vseh smereh. Širjenje valovanja
ponazorimo z valovnimi čeli, ki predstavljajo ploskev vseh sosednjih mest, kjer
je v danem trenutku velikost npr. električnega polja največja. Razdalja med
sosednjimi valovnimi čeli je valovna dolţina valovanja
(slika 39).
Pravokotnice na valovno čelo, ki jih imenujemo ţarki, predstavljajo smer
širjenja valovanja. Npr. majhen točkast izvir valovanja oddaja krogelno
valovanje (slika 40). Pri tem so valovna čela koncentrične kroglaste ploskve.
Ţarki so radialni, valovanje pa se enakomerno (izotropno) širi v vse smeri.
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valovno
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Slika 46: Točkast izvir valovanja

Svetlobo lahko obravnavamo tudi kot delce, pri čemer je energija shranjena
v paketih. Te pakete imenujemo fotoni, vsak foton je en kvant energije.
Oko in nastanek slike
Oko zazna svetlobo, ki pade vanj. Zgradba človeškega očesa je prikazana na
sliki 4. V fizikalnem smislu so pomembni deli očesa roţenica, šarenica, leča in
mreţnica. Šarenica deluje kot zaslonka in regulira količino svetlobe, ki vstopa v
oko. Mreţnica pokriva notranjo plast zrkla in je na svetlobo občutljivi del
očesa. Roţenica in leča sta odgovorni za ostrenje slike. Roţenica je del očesa,
kjer svetloba vstopa v oko, leča pa leţi za šarenico in je iz elastične snovi in
zato s pomočjo ciliarne mišice spreminja krivinski radij in z njim goriščno
razdaljo.
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Kako nastane slika? Roţenica in očesna leča zbereta svetlobo, ki se odbija od
predmetov v okolici ali jo predmet izseva, na mreţnici, ki je občutljiva na
svetlobo (slika 42). Na njej je kakih 100 milijonov na svetlobo občutljivih
fotoreceptorjev, čepkov in paličic, ki so prek ţivčnih končičev povezani med
seboj in z moţgani. Paličice, ki so občutljivejše, omogočajo predvsem
gledanje v mraku, čepki pa omogočajo zaznavanje barv. Poznamo tri vrste
čepkov, od katerih je ena najbolj občutljiva za rdečo svetlobo (»rdeči čepki«),
druga za zeleno (»zeleni čepki«) in tretja za modro (»modri čepki«).

predmet

slika

Slika 48: Poenostavljen prikaz nastanka slike v očesu

Oko zaznava svetlobo z valovno dolţino od okoli 400 nm do okoli 700 nm.
Najobčutljivejše je pri valovni dolţini 555 nm v rumenozelenem delu spektra.
Paličice so najobčutljivejše na svetlobo valovne dolţine okrog 500 nm. Modri
čepki so najobčutljivejši na svetlobo kratkih valovnih dolţin (vrh občutljivosti je
pri 425 nm). Zeleni čepki imajo vrh občutljivosti pri 530 nm, rdeči pa pri 560 nm
(slika 43).
Ob vzburjenju pošljejo čepki signale po vidnem ţivcu do moţganov. Signal
posameznega čepka je sorazmeren produktu jakosti in relativne občutljivosti
čepka na valovno dolţino svetlobe. Moţgani nato zdruţijo signale iz vseh
vzburjenih čepkov in dobimo vtis določene barve. Na barvni vtis vpliva
kemična sestava materiala na površini, delno pa tudi struktura površine. Barvo
predmeta določa svetloba, ki se odbije od predmeta oziroma jo predmet
izseva.
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valovna dolţina (nm)
Slika 49: Občutljivost čepkov na svetlobo določne valovne dolţine (Satcitananda, 2010)

Polarizacija svetlobe
Svetloba je transverzalno valovanje, kjer niha električno polje v ravnini
pravokotno na smer širjenja valovanja (glej sliko 39). Ravnina, v kateri niha
električno polje, je lahko ves čas enaka, lahko se vrti, lahko pa tudi naključno
spreminja. Če se ravnina, v kateri niha električno polje, spreminja, govorimo o
nepolarizirani svetlobi, če ima določeno smer, je to polarizirana svetloba.
Poznamo več vrst polarizacije svetlobe. Ko je smer polarizacije stalna, je
svetloba linearno polarizirana. V primeru, ko je smer polarizacije v vsakem
trenutku določena s smerjo vijačnice na eliptičnem valju, je to eliptično
polarizirana svetloba. Pri kroţno polariziranem valovanju je smer polarizacije v
vsakem trenutku določena s smerjo vijačnice na navadnem valju.
Poznamo filtre, imenovane polarizatorji, ki nam ob vpadli nepolarizirani
svetlobi prepustijo le linearno polarizirano svetlobo, ki ima določeno smer
nihanja električnega polja (slika 44). Če za tak polarizator postavimo še
enega z isto smerjo polarizacije, kot jo ima prvi, oba filtra prepustita svetlobo.
Če pa drugi filter zasučemo za 90 °, oba filtra skupaj svetlobe ne prepuščata
več.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

115

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

nepolarizirana svetloba

linearno polarizirana svetlobe

Slika 50: Polarizacija svetlobe (Iglič, 2010)

Anizotropija
Snovi, v katerih je hitrost svetlobe odvisna od smeri razširjanja in polarizacije
vpadle svetlobe, so optično anizotropne. Če pogledamo pomen
protipomenke »izotropnost« (iz gr.: »isos« – enak, iz gr.: »trope« – obrat),
ugotovimo, da pojem pove, da je vrednost neke fizikalne količine neodvisna
od smeri v prostoru. Če pri nekem naravnem pojavu smer v prostoru ni
pomembna oz. poteka pojav neodvisno od smeri v prostoru, pravimo, da je
»izotropen«. Do anizotropije praviloma prihaja takrat, ko obravnavamo
fizikalne pojave v zvezi s snovjo. Ta ima zaradi notranje strukture pogosto
različne lastnosti v različnih smereh.
Zamislimo si, da se nahajamo v sredini popolnoma homogene krogle in si
ţelimo iz nje po najkrajši poti. Prav vseeno je, v katero smer jo uberemo – vse
(radialne) smeri so med seboj enakovredne. Tak izotropni prostor je nazorno
prikazan na sliki 45a, pri čemer razširjenje valovnih čel kaţe na to, da je hitrost
valovanja v vseh smereh prostora enaka. Če je hitrost valovanja v eni smeri
večja, v drugi pa manjša, govorimo o anizotropnem prostoru (slika 45b).
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a)

b)

Slika 51: a) Izotropni prostor; b) anizotropni prostor (Babič, 2009)

In če bi se znašli v sredini pomaranče (glej sliko 46)? Še vedno bi bilo vseeno, v
katero smer ekvatorialnega prereza pomaranče se usmerimo. Razlike pa so
očitne, če se usmerimo v poljubno smer prereza vzdolţ poldnevnika.
Pomaranča bi bila torej za tistega, ki bi se napotil ven iz njenega središča,
anizotropno telo, saj vse poti proti pomarančni lupini ne bi bile enakovredne.
Torej je v ekvatorialnem prerezu pomaranča izotropna glede na središče
(slika 46a), v prerezu vzdolţ poldnevnikov (slika 46b) pa anizotropna glede na
isto točko kot v prvem primeru – svoje središče (Babič, 2009).

a)

b)

Slika 52: a) Izotropni prostor; b) anizotropni prostor (Babič, 2009)

Kako pa je s širjenjem svetlobe v anizotropnem prostoru oz. anizotropnih
snoveh? Najprej opredelimo optično os snovi. To je os, okoli katere lahko snov
zavrtimo, pa se fizikalne lastnosti ne spremenijo. V primeru, da ima snov samo
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eno optično os, za snov pravimo, da je enoosna (slika 47). Kadar lahko snov
zavrtimo okoli poljubne osi, je snov izotropna.

Slika 53: Rotacijski elipsoid ima eno optično os v smeri dolge osi

Kot primer razširjanja svetlobe v optično enoosni snovi si zamislimo razširjanje
svetlobe v pomaranči. Če se svetloba razširja vzdolţ optične osi, so razmere
podobne kot v izotropni snovi (slika 48a). Hitrost razširjanja valovanja je
neodvisna od smeri električnega polja in s tem polarizacije svetlobe. Če pa se
svetloba razširja v smeri pravokotno na optično os (slika 48b), pa vidimo, da
razmere za svetlobo, ki je polarizirana v smeri optične osi, niso enake kot za
svetlobo, ki je polarizirana pravokotno na optično os. Zato se bosta ti dve
valovanji skozi pomarančo razširjali z različno hitrostjo. Izkaţe se, da se skozi
optično anizotropno snov lahko razširjata samo dve linearno polarizirani
valovanji, ki imata medsebojno pravokotni polarizaciji (Born & Wolf, 2003).
Zato lahko na anizotropni snovi opazujemo dvojni lom. Ob prehodu v optično
anizotropno snov se nepolariziran svetlobni curek razdeli na dva curka: t. i.
rednega in izrednega, ki imata medsebojno pravokotni polarizaciji (slika 49).
Ker se valovanji razširjata z različnima hitrostma, se lomita pod različnima
kotoma. Ta pojav imenujemo dvolomnost.

Slika 54: a) Širjenje svetlobe v izotropni snovi; b) širjenje svetlobe v anizotropni snovi; rdeča puščica:
polarizacija v smeri optične osi; modra puščica: polarizacija pravokotna na optično os
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Slika 55: Padanja nepolarizirane svetlobe na mejno ploskev zrak – anizotropna snov

Sedaj pa si zamislimo točkasti vir svetlobe v anizotropni snovi. V anizotropni
snovi se lahko razširjata dve valovanji: eno (redno) ima krogelna valovna
čela, drugo (izredno) ima elipsoidna valovna čela (slika 50). Razdalja med
središčem (lego svetila) in točko na kroţnici ali elipsi nam ponazarja velikost
valovnega vektorja v snovi in s tem velikost lomnega količnika za redno (nr) in
izredno (ni) valovanje. S slike 50 vidimo, da sta obe hitrosti razširjanja valovanja
enaki, če se valovanje razširja v smeri osi x. Os x je torej optična os. Lomni
količnik za izredni val (in s tem hitrost razširjanja za izredni val) je odvisen od
smeri , v kateri se valovanje razširja. Izberimo si smer razširjanja valovanja pod
kotom glede na optično os. V tej izbrani smeri se lahko razširjata samo dve
linearno polarizirani valovanji, z različnima hitrostma in s pravokotnima
polarizacijama. Valovanji v snovi potujeta v isti smeri, na meji snov – zrak pa se
lomita pod različnimi koti, saj sta se v snovi razširjali z različnima hitrostma. Do
razcepa ne pride, če se valovanje razširja v smeri optične osi ali pravokotno
na optično os. Vendar v slednjem primeru med valovanji pride do fazne
zakasnitve. Izhodno valovanje je zato v splošnem eliptično polarizirano.
Poglejmo ta pojav bolj podrobno.
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Zamislimo si celico, v kateri je tanka plast enoosne dvolomne snovi, ki je
orientirana tako, da leţi optična os v ravnini celice. Za opazovanje postavimo
celico med prekriţana polarizatorja in jo poloţimo na mizico mikroskopa.
Vidimo svetlobo, ki pada pravokotno na celico in jo pravokotno tudi zapušča.
Ob vrtenju polarizatorjev opazimo, da je jakost prepuščene svetlobe odvisna
od kota med optično osjo in prepustno smerjo polarizatorja. Zakaj je tako?
Zaradi dvolomnosti snovi se svetlobni curek pri prehodu skozi celico v
splošnem razdeli na redni in izredni svetlobni curek, ki imata medsebojno
pravokotni polarizaciji. Ker svetloba vpada pravokotno na celico in
pravokotno na optično os snovi, se redni in izredni svetlobni curek pri prehodu
krajevno ne ločita. Kljub temu pa svetlobna curka potujeta skozi snov z
različnima hitrostma. Zaradi tega nastane med njima fazna razlika, kar
pomeni, da električno polje v rednem ţarku niha z določenim časovnim
zamikom glede na električno polje v izrednem ţarku. Skupno električno polje
zaradi fazne razlike na izhodu nima stalne smeri (slika 14). Pravzaprav se vrti
tako, da konica vektorske vsote električnega polja opisuje elipso (slika 15).
Tako namesto linearno polarizirane svetlobe, ki je vstopila v celico, dobimo na
izhodu eliptično polarizirano svetlobo (Vilfan & Muševič, 2002).

zrak

y

snov

φ
x

Slika 56: Smer širjenja svetlobe točkastega izvora v tekočem kristalu. Os x je optična os.
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Slika 57: Potovanje svetlobe skozi dvolomno snov med prekriţanima polarizatorjema (povzeto po
Optical Birefringence, 2010)

Slika 58: Sestavljanje električnega polja iz redne in izredne komponente (Vilfan & Muševič, 2002)

Fazna razlika med redno in izredno svetlobo je odvisna od razlike lomnih
količnikov ∆n = ni – nr, valovne dolţine in od debeline plasti snovi. Ker se smer
električnega polja v eliptično polarizirani svetlobi vsaj kratek čas ujema s
prepustno smerjo drugega polarizatorja, ta prepuščene različne barvne
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komponente različno prepušča in to zaznamo kot svetlo sliko. Ker je fazna
razlika odvisna tudi od valovne dolţine svetlobe, je pri različnih kotih med
prepustno smerjo polarizatorja in optično osjo slika različno obarvana.
Zgradba in lastnosti tekočih kristalov
V šoli omenimo, da poznamo tri agregatna stanja snovi: trdno, tekoče in
plinasto. Izkaţe se, da je med trdno in tekočo fazo pri nekaterih snoveh še
mnoţica vmesnih faz, ki jim pravimo tekočekristalne faze. Tekočekristalna faza
se pojavi pri organskih snoveh, sestavljenih iz podolgovatih ali diskastih
molekul, ki se lahko zloţijo v stolpiče (slika 53). Lastnosti tekočih kristalov so
povezane z obliko molekul organske snovi, ki so lahko v tekočekristalni fazi.
Molekule tekočih kristalov povečini vsebujejo več benzenovih obročev.

Slika 59: Podolgovate in diskaste molekule tekočih kristalov (Fluessigkristalle, 2010)

Za kar nekaj molekul je značilno togo, podolgovato jedro, ki je največkrat iz
bifenila (dva benzenova obroča). Na sliki 54 je skeletna formula molekule
organske snovi MBBA, ki je lahko v tekočekristalni fazi. Oblika molekule je
podolgovata.
O
N

Slika 60: Skeletna formula molekule MBBA

Tekoče kristale delimo na več načinov. Ena delitev je na termotropne in
liotropne, pri čemer termotropni reagirajo na spremembo temperature in
včasih tlaka. Pri liotropnih pa je faza odvisna od koncentracije tekočega
kristala v raztopini.
MBBA uvrščamo med termotropne tekoče kristale in je pri sobni temperaturi v
tekočekristalnem stanju videti kot motna oranţno-rjava tekočina. Kristaliziran
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tekoči kristal je rjav trden kristal. Ko epruveto s tekočim kristalom segrevamo,
se tekočina bistri oziroma postaja prozorna in manj viskozna. Tudi pri tem
faznem prehodu je del snovi v epruveti v tekočekristalni, del pa v izotropni
tekoči fazi. Na dnu ostaja motna tekočekristalna faza, ker ima večjo gostoto
kakor izotropna tekoča faza, ki je nad njim. Ko je temperatura tekočega
kristala višja od 41 °C je v epruveti tekoči kristal samo v izotropni fazi. Faze
tekočega kristala MBBA prikazuje slika 55.

Slika 61: MBBA. Od leve proti desni: tekočinska, tekočekristalna in trdna faza; MBBA smo sintetizirali v
laboratoriju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani

Glede na red, ki je prisoten v tekočih kristalih, ločimo več tekočekristalnih faz,
in sicer poznamo nematike, holesterike, smektike, modre faze,… V
nadaljevanju se bomo osredotočili na nematike in holesterike, ki se večinoma
uporabljajo v tehnologiji tekočekristalnih zaslonov.
Nematiki imajo najniţjo stopnjo urejenosti. Urejene so le dolge osi molekul (slika
56b). Molekule ponazorimo z elipsoidi. Pri nematikih so molekule orientacijsko
urejene, kot prikazuje puščica na sliki 56 b. Molekule so pozicijsko neurejene.
Pri izotropni tekočini pa molekule niso niti orientacijsko niti pozicijsko urejene.
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Slika 62: Urejenost molekul tekočega kristala v različnih fazah; a) kristal, b) tekoči kristal (nematik) in c)
tekočina

Pri nematiku so dolge osi molekul tekočih kristalov v povprečju usmerjene

vzdolţ neke smeri, ki jo imenujemo direktor ( n ) (slika 56b). Teţišča molekul pa
so, kot v tekočini, naključno razporejena po prostoru. Medmolekularne sile
ţelijo dolge osi vseh molekul obrniti v isto smer, termične fluktuacije pa teţijo k
enakomerni zastopanosti vseh moţnih smeri. Zaradi tega se vzpostavi delno
urejeno stanje, kar se v tekočem kristalu kaţe kot pribliţna ureditev dolgih osi


molekul v smeri direktorja n . Smeri
n , sta pri nematiku enakovredni, zato
direktor ni pravi vektor, saj določa le orientacijo, ne pa smeri. Koliko so
molekule usmerjene v smeri, ki jo kaţe direktor, podaja orientacijski ureditveni
parameter S. Ureditveni parameter S je definiran kot
1
S
3cos 2 (t ) 1 ,
2
kjer je kot
kot med trenutno smerjo dolge osi molekule in direktorjem (slika
20). Tekoči kristali imajo vrednost parametra navadno med 0,3 in 0,9. Smer
direktorja ni enaka po celotnem kristalu. Enotno urejeno območje, znotraj
katerega je smer direktorja povsod enaka, je veliko le nekaj mikrometrov.
Prehodi med območji so lahko zvezni ali pa nezvezni. Če smeri direktorja na
meji med dvema območjema ne moremo določiti, govorimo o defektu v
kristalu.
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Slika 63

Slika 64: Prikaz direktorja

Če nematike opazujemo pod polarizacijskim mikroskopom, opazimo značilne defekte.
Slika59prikazuje nematični tekoči kristal, kot ga vidimo pod polarizacijskim mikroskopom.
Vzorec je med dvema prekriţanima polarizatorjema. V barvastih območjih se orientacija
paličastih molekul spreminja zvezno. Barva je odvisna tudi od debeline plasti. Črna območja
so območja izotropne faze ali področja, kjer je orientacija molekul pravokotna na katerikoli
polarizator (P). Po črnih potezah prepoznamo defekt. Štirje črni »ţarki« so značilni za radialni
defekt.
P
P

Slika 65: Defekti v nematičnih tekočih kristalih (Lavrentovich, 2010)
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Poznamo več vrst defektov, ki so značilni za nematike. Na slikah 60 in 61 sta
predstavljena dva značilna defekta dobljena z apleti. Leva slika posamezne
slike predstavlja ureditev molekul v nematičnem tekočem kristalu. Desna slika
pa prikazuje sliko tako urejenega nematika, ki bi jo dobili, če bi ga postavili
pod polarizacijski mikroskop.

Slika 66: Radialni defekt v nematiku (Kaučič et al., 2004)

Slika 67: Dvojni defekt (Kaučič et al., 2004)

Na koncu si oglejmo še holesterične tekoče kristale. Tudi holesteriki imajo
orientacijski red dolgega dosega, a nimajo pozicijskega reda dolgega
dosega. Vendar so holesteriki sestavljeni iz podolgovatih molekul, ki imajo
kiralni center, kar vodi k zgradbi, ki jo lahko prikaţemo kot niz zelo ozkih 2-D
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nematiku podobnih plasti, orientacija dolgih osi pa se iz plasti v plast suče, kot
je prikazano na sliki 62.

Slika 68: Holesterni tekoči kristal (Liquid Crystals Phases, 2004)

Dvolomnost tekočih kristalov
Na sliki 59 smo videli, kaj opazimo, če opazujemo tekoči kristal pod
polarizacijskim mikroskopom. Kaj pa opazimo, če celico, kjer je tekoči kristal
orientiran tako, da leţi optična os v ravnini celice, postavimo med prekriţana
polarizatorja, jo poloţimo na grafoskop in sučemo enega od polarizatorjev?
Opazimo, da se ob vrtenju enega od polarizatorjev barva in jakost
prepuščene svetlobe spreminjata, če tekočekristalno celico osvetlimo z belo
svetlobo. Jakost prepuščene svetlobe je odvisna od kota med optično osjo in
prepustno smerjo polarizatorja.
Tekoči kristali so anizotropni in na anizotropni snovi lahko opazujemo dvojni
lom. Svetlobni curek, ki ga usmerimo na tekoči kristal, se pri potovanju skozenj
razcepi na dva curka, ki sta premaknjena (slika 63 in slika 64). Na drugi strani
tekočega kristala dobimo dva curka: rednega in izrednega (slika 65).

Slika 69: Postavitev poskusa za prikaz dvolomnosti (Vilfan & Muševič, 2002)
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Slika 70: Izvedba poskusa za prikaz dvolomnosti

Slika 71: Dvojni lom svetlobnega ţarka na celici s tekočim kristalom MBBA; levo: izredni ţarek; desno:
redni ţarek; po segrevanju celice z MBBA tekoči kristal preide v tekoče (izotropno) stanje in opazimo le
redni ţarek.

Vpliv ograjenosti in električnega polja na tekoči kristal
Urejanje tekočega kristala na polimernih in drugih površinah je ključni
tehnološki postopek pri izdelavi tekočekristalnih prikazovalnikov. Pri običajnem
postopku polimerno površino, ki sluţi kot orientacijski sloj, podrgnemo z zelo
mehkim blagom v izbrani smeri. S takim mehanskim postopkom uredimo
polimerne molekule na površini orientacijskega sloja v smeri obdelave. Na
urejeni površini polimera se tudi molekule tekočega kristala uredijo v isto smer
kot polimerne molekule. Če sta površini blizu skupaj, se molekule uredijo čez
vso celico (slika 66).

Slika 72: Mehansko urejene molekule tekočega kristala

Pomembna lastnost tekočih kristalov je njihov odziv na zunanje električno
polje. Dovolj veliko zunanje električno polje lahko orientira molekule tako, da
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

128

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

je smer urejenosti po vsem kristalu enaka. Posamezno molekulo obravnavamo
kot inducirani električni dipol, na katerega v zunanjem električnem polju
deluje navor. Navor zavrti inducirani dipol tako, da je njegova energija
najmanjša – v smeri zunanjega polja (slika 67). Hkrati z zunanjim poljem pa na
ureditev molekul vpliva tudi stik s površino oziroma okolico.

Slika 73: Električni dipol



pe v zunanjem električnem polju z jakostjo E

se zavrti v smeri zunanjega polja.

Zamislimo si ozko in homogeno celico tekočega kristala, kjer je direktor
vzporeden z robnima ploščama celice kot na sliki 68. Svetloba se širi vzdolţ
vijačnice v obliki linearno polariziranega valovanja, katerega električna
poljska jakost sledi smeri vzdolţnih osi molekul. Svetloba se na nek način
»prilagaja« vijačni strukturi, njena polarizacija sledi orientaciji tekočekristalnih
molekul. Posledica tega je, da ima svetloba na izstopu polarizacijo zasukano
za 90 ° glede na vstopno polarizacijo, in pride neovirano skozi polarizator na
izhodni strani celice (slika 69). To pomeni, da celica z zasukano nematično
strukturo prepušča skoraj vso svetlobo pri pravokotnem vpadu.
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Slika 74: Vijačna urejenost nematskega tekočega kristala v zasukani nematični celici in prehod
svetlobe skozi takšno plast (Vilfan & Muševič, 2002)

Slika 75: Zasuk polarizacije pri zavitem nematiku (Muševič, 1985)

Celica ima na obeh notranjih površinah robnih plošč prevodno plast t. i.
elektrodi (slika 68). Obe robni plošči nato priključimo na električno napetost.
Polje, ki se ustvari med obema elektrodama, skuša zavrteti molekule v smeri
silnic, medtem ko jih plošči zadrţujeta v prvotni smeri. Dokler je polje majhno,
direktor ostaja vzporeden z elektrodama, ko pa polje doseţe kritično
vrednost, se molekule zasučejo (najbolj tiste na sredini). To imenujemo
Freederickszov prehod. Nova ureditev tekočega kristala ne suče več
polarizacije svetlobe, kot je razvidno iz slike 70. Iz povedanega sledi, da se
pod vplivom električne napetosti spremenijo optične lastnosti celice.
Molekule so se iz vijačne strukture preuredile v homogeno strukturo. Linearno
polarizirana svetloba potuje vzdolţ optične osi kristala s hitrostjo rednega
ţarka, njena polarizacija pa ohranja svojo smer. To pomeni, da je polarizacija
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izstopne svetlobe pravokotna na smer izstopnega polarizatorja, ki svetlobo v
celoti absorbira. Tekočekristalna celica v tem primeru ne prepušča svetlobe.

Slika 76: Porušena vijačna urejenost pod vplivom električne napetosti med steklenima ploščicama
(Muševič, 1985)

Ko električno polje odstranimo (izklopimo), se molekule vrnejo v prvotno
stanje, ker so molekule ob površini zasidrane in potegnejo postopno v to lego
še molekule v notranjosti celice. Zasukana nematična celica prepušča
svetlobo, kadar ni električnega polja, in je ne prepušča skoraj nič, ko jo
priključimo na vir električne napetosti. Pa imamo osnovo, kako narediti
črnobel zaslon.
V kolikor imamo pred zaslonom barvni filter, sestavljen iz vzdolţnih trakov iz
treh osnovnih barv (rdeče, zelene in modre), dobimo barvni zaslon (slika 71).
Pri tem po trije grafični elementi (rdeč, moder in zelen) predstavljajo en
slikovni element. Z napetostjo vplivamo na zasuk molekul v posameznem
grafičnem elementu. S tem nadzorujemo prepuščanje svetlobe skozi vsak
grafični element v slikovnem elementu. Prepuščena svetloba določene barve
vzbudi ustrezne čepke v očesu, signali se prenesejo v moţgane in tako
dobimo vtis barve.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

131

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

nepolarizirana bela
svetloba
polarizator
steklo
TFT
ITO film
ureditvena površina
tekoči kristal
ureditvena površina
barvni filter
ITO film
steklo
polarizator

Slika 77: Delovanje enega slikovnega elementa v tekočekristalnem zaslonu (povzeto po Merck, 2004)
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Gradivo: Tekoči kristali
Avtor gradiva: Jerneja Pavlin
Institucija: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Strategija (metoda): delo z delovnimi listi, delo v skupinah
Starostna skupina, razred: 3. letnik srednje šole
Kompetence, ki se razvijajo:
sposobnost samostojnega dela v skupini
organiziranje dela
Umestitev v učni načrt:
PREDMET: kemija in fizika
LETNIK: 3.
TEMA: Izbirna vsebina: Načrtovanje sinteze organskih spojin, Svetloba
Cilji gradiva:
naučiti dijake, kaj so tekoči kristali,
predstaviti dijakom dodatno fazo oziroma agregatno stanje in
pokazati posebne optične lastnosti, na katerih je osnovana
tekočekristalna tehnologija.
UČNI CILJI:
dijaki opredelijo tekočekristalno stanje
dijaki razloţijo delovanje tekočekristalnega prikazovalnika
dijaki s poskusi prikaţejo optične lastnosti tekočih kristalov
Način evalvacije:
učiteljeva
opaţanja
laboratorijskem delu.

dijakov

med

izvajanjem

eksperimentov

pri

Gradivo o tekočih kristalih je namenjeno za srednje šole in pedagoške
študijske programe na univerzitetnem nivoju. Interdisciplinarno gradivo
omogoča doseganje višjih ravni znanja bo Bloomu. Sestavljeno je iz ene šolske
ure predavanj (45 minut) in štirih šolskih ur laboratorijskih vaj, pri čemer sta dve
uri namenjeni sintezi tekočega kristala MMBA (kemijski del) in dve uri
eksperimentiranju s sintetiziranim tekočim kristalom (fizikalni del). Cilj gradiva je
dijake in študente, bodoče učitelje, naučiti, kaj so tekoči kristali in kakšne
lastnosti imajo. Dijaki in študenti bodo preko določanja temperature faznih
prehodov spoznali tekoče kristalno fazo nematičnem tekočem kristalu. V
gradivu so predstavljene tudi optične lastnosti tekočekristalne faze, kot so
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barve, red in orientacija, na katerih sloni LCD tehnologija. Omenjene lastnosti
prikaţemo z opazovanjem tekočega kristala pod polarizacijskim
mikroskopom. Z laserskim curkom usmerjenim na klinasto celico s tekočim
kristalom pa pokaţemo razcep vpadnega svetlobnega curka ter polarizacijo
obeh curkov ter to poveţemo z dvolomnostjo.
POLARIZACIJA IN TEKOČI KRISTALI
POLARIZACIJA
Naloga: Preverite, kako je s prepustnostjo svetlobe skozi polarizatorje.
Pripomočki: polarizatorji, škatlica zgoščenke
Vsebina:
Polarizator je material, ki prepušča svetlobo le v ravnini pod določenim
kotom. Če postavimo dva polarizatorja enega za drugim tako, da sta njihovi
optični osi paralelni, potem gre svetloba skozi oba. Če ju postavimo tako, da
sta njihovi optični osi pravokotni druga na drugo potem ne pride nič svetlobe
skozi, če pa sta pod kotom od 0o do 90o, potem moč svetlobe upada s
kotom.
Določene snovi so optično anizotropne, pri čemer gre nekaj svetlobe skozi
tudi skozi polarizatorja, ki imata optični osi pravokotni med seboj.
Naloge:
1. Na steklo je nalepljena prozorna plastična folija, ki deluje kot polarizator. To
pripravico bomo kratko imenovali kar polarizator. Ugotovite, kaj se zgodi pri
prehodu svetlobe skozi dva polarizatorja. Primerjajte jakosti prepuščene
svetlobe.
a) Skozi polarizator poglejte proti oknu. Kakšen je videti svet skozi polarizator?
Opišite ga.
b) Vzemite še polarizator in ga poloţite na prejšnjega. Kako je videti svet skozi
dva polarizatorja? Enega od polarizatorjev počasi vrtite, dokler ga ne zavrtite
za 180º. Opišite, kako sistem dveh polarizatorjev prepušča svetlobo pri različnih
kotih. Za opis kotov uporabite kot med stranicama polarizatorjev.
c) Najdite smer, v katero morata biti zasukana en polarizator glede na drugega,
da prepuščata največ svetlobe. Smer osi, okoli katere lahko polarizator
zavrtite in ostane prepuščena svetloba enaka, označite na obeh
polarizatorjih. To smer imenujemo smer polarizatorja. Narišite skico z
označenima smerema.
2. Med polarizatorja vstavite škatlico za zgoščenke in/ali ravnilo.
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a) Škatlico (oz. ravnilo) premikajte in zapišite, na katerem mestu se pojavi največ
različnih barv. Zakaj po vašem mnenju pride do tega?
b) Opazujte in opišite, kaj se dogaja, ko obračate enega od polarizatorjev.
c) Zapišite nekaj barv, ko sta smeri polarizatorjev vzporedni in njihove
komplementarne barve, ko sta smeri polarizatorjev pravokotni.
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TEKOČI KRISTALI
Naloga: Raziščite lastnosti tekočih kristalov.
Pripomočki: epruveta s tekočim kristalom, čaša, kuhalnik, termometer, tekoči
kristal, objektno steklo, krovno steklo, kapalka, klinasta celica s tekočim
kristalom, sušilec za lase, mikroskop, polarizatorji, bombaţna krpa, alkohol
Vsebina:
Tekoči kristali so organske snovi, pri katerih se med trdno (kristalno) in tekočo
(izotropno) fazo pojavi še tekoče kristalna faza. Pri tekočih kristalih govorimo o
delno urejenih snovi, nekje med trdno in tekočo fazo. Posebej je zanimivo
opazovanje tekočih kristalov med dvema prekriţanima polarizatorjema pod
mikroskopom, saj opazimo čudovite barve. Nekatere tekoče kristale lahko
mehansko uredimo. Tekoči kristali so tudi dvolomni.
1. Zataljeno ohlajeno epruveto s tekočim kristalom postavite v čašo s hladno
vodo. Segrevajte vodo in spremljajte spreminjanje temperature ter opazujte,
kaj se dogaja s tekočim kristalom v zataljeni epruveti.
a) Opišite, kaj se dogaja s tekočim kristalom, ko se njegova temperatura zvišuje.
b) Zapišite temperature, ko snov v epruveti začne teči in ko se zbistri. Oboje sta
fazna prehoda.
Trdna faza – tekoče-kristalna faza (začne teči): ________________________
Tekoče-kristalna faza – kapljevinska faza (se zbistri): ___________________
2. Izdelajte celico tekočega kristala. Vzemite objektno steklo in nanj nanesite
dva pasova enoslojne folije v razmiku malo manj od širine krovnega stekla. Na
objektno steklo nanesite tekoči kristal (eno kapljico) in nanj postavite krovno
steklo tako, da sloni na foliji.
a) Na grafoskop poloţite dve polarizacijski foliji in ju prekriţajte. Med polarizatorja
vstavite celico tekočega kristala. Kaj vidite?
b) Ali lahko iz poskusov v prejšnji vaji sklepate, zakaj je tako?
c) Kaj se dogaja, ko obračate en polarizator?
d) Oglejte si vašo celico med prekriţanima polarizatorjema pod mikroskopom in
opišite, kaj vidite.
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3. Na podoben način kot v prejšnji nalogi izdelajte celico s tekočim kristalom.
Tokrat najprej objektno steklo podrgnete z ţametom, namočenim v alkoholu v
določeni smeri. Poglejte celico med prekriţanima polarizatorjema pod
mikroskopom in opišite kaj opazite. Kaj menite, kaj se zgodi, ko podrgnete
steklo z ţametom?
4. Demonstracijski eksperiment. Skozi klinasto celico, napolnjeno s tekočim
kristalom, posvetite z laserskim kazalnikom. Najdite območje na celici, kjer se
curek laserske svetlobe razdeli na dva svetlobna curka (na zaslonu nastaneta
dve svetlobni pegi).
a) Kaj se zgodi, če postavimo za celico polarizator in ga vrtimo? Ali sta curka
polarizirana? Če sta, ugotovite, kako sta polarizirana ţarka? Skicirajte poskus in
polarizacije svetlobe.
b) Segrevajte celico s sušilnikom za lase in opazujte, kaj se dogaja s svetlobnima
pegama na zaslonu. Zakaj po vašem mnenju pride do tega?
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Sinteza tekočega kristala MBBA
Ime in priimek:

Skupina:

Namen
Tekoči kristal MBBA (4-butil-N-((4-metoksifenil)metilen)) uvrščamo v skupino
nematičnih tekočih kristalov, ki veljajo za najbolj preproste in uporabne. Je izredno
zanimiv, ker ima prehod v tekoče kristalno fazo pri sobni temperaturi. Na današnjih
vajah bomo sintetizirali omenjeni tekoči kristal.
Kemikalije
4-metoksibenzaldehid (p-anisaldehid), 4-terc-butilanilin (4-butilanilin), 5 % vodna
raztopina etanojske kisline (ocetne kisline)*, 5 % vodna raztopina natrijevega
hidrogenkarbonata*, toluen, destilirana voda
*raztopino je potrebno pripraviti
Pripomočki
- steklovina: lij ločnik, 5 ml in 20 ml merilne pipete, 50 ml erlenmajerica, gorilnik,
kapalke, obroč, štirinoţno stojalo s steklokeramično ploščo, trinoţno stojalo,
urno steklo,
- instrument: tehtnica z natančnostjo 0,01 g.
Varno delo
Sintezo izvajamo v digestoriju. Pri delu uporabljamo zaščitno opremo: haljo, zaščitna
očala in rokavice. Natančno preberemo varnostna navodila za delo s posamezno
kemikalijo.
Posebno opozorilo se nanaša na to, da ne vdihujete hlapov 4-butilanilina, ki je

strupen
in toluena, ki je prav tako strupen
in vnetljiv
.
Pri delu s tekočim kristalom je potrebno paziti, da ne pride v usta, oči ali neposredni
stik s koţo. V primeru, da tekoči kristal pride v stik s koţo, ga speremo z alkoholom in
predel temeljito umijemo z milom in vodo.
Potek dela
1. V erlenmajerico zatehtamo 1,48 g 4-butilanilina in 1,37 g p-anisaldehida.
2. Erlenamajerico postavimo na štirinoţno stojalo s steklokeramično ploščo in zmes
počasi segrevamo 20 min na zmernem ognju. (Pri segrevanju mora biti količina
mehurčkov, ki izhajajo iz raztopine čim manjša. Reakcija je potekla, ko pri
ohlajanju postane zmes motna. To ugotovimo tako, da kanemo kapljico tekočine
iz erlenmajerice na urno steklo in opazujemo, če postane po nekaj trenutkih
motna.)
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3. Sledi odstranjevanje nečistoč. Zmes produkta in reaktantov ohladimo in jo
prelijemo v lij ločnik, kamor smo ţe predhodno nalili 10 ml toluena.
4. Lij ločnik postavimo na stojalo. Nato v mešanico nalijemo 5 % vodno raztopino
etanojske kisline in pretresemo. Nečistoče in kislina se zberejo v liju ločniku v
spodnji plasti (vodna faza).
5. Podobno speremo s 5 % vodno raztopino natrijevega hidrogenkarbonata in nato
še z destilirano vodo. Postopek spiranja večkrat ponovimo.
6. Prečiščen produkt prelijemo v čisto erlenmajerico, ki jo postavimo na
steklokeramično ploščo in v digestoriju segrevamo toliko časa, da odpari ves
toluen. (Dobimo produkt oranţno-rjave barve. Po končani sintezi tekoči kristal
MBBA ohladimo, ga prelijemo v stekleničko in ga hranimo v hladilniku.)
Reakcijska shema

NH2

O

O
N

O

+

4-butilanilin

H

∆

p-anisaldehid

+

MBBA

Opaţanja in sklepi
Opažanja

H2O

voda

Sklepi

Vprašanja
1. Kateri postopek ločevanja zmesi ste izvedli z lijem ločnikom?
_____________________________________________________________________
2.

Kaj morate zlivati v kaj, ko pripravljate vodne raztopine kislin?
_____________________________________________________________________
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Kaj je tališče?
_____________________________________________________________________

4.

Kako bi na enostaven način preverili, ali je neka snov čista?
_____________________________________________________________________
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Opazovalni list
Ime in priimek opazovalca:

Skupina:
kemija

Generična kompetenca:
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poznavanje laboratorijskega
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Generična kompetenca:
Organiziranje
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Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. razvojne prioritete:˝Razvoj človeških virov in vseţivljenjskega učenja˝, 3.1 prednostne
usmeritve ˝Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraţevanja in usposabljanja˝ ter Javni razpis za izvajanje projekta
naravoslovne kompetence za obdobje 2008 – 2011.

142

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mss.gov.si, e: gp.mss@gov.si
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
t: 01 400 54 00, f: 01 400 53 21

zmedenost članov skupine
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znotraj skupine

Komunikacija med člani skupine
Drugo
Evalvacija učnega gradiva Tekoči kristali

Z gradivom Tekoči kristali sem pri študentih ţelela preverjati napredek v dveh
kompetencah, in sicer pri sposobnosti samostojnega dela v timu in
kompetenco organiziranja in načrtovanja dela. Kot instrument za spremljanje
napredka mi je sluţil opazovalni list, kjer sem jasno označila, kaj sem
opazovala za spremljanje napredka določene kompetence.
Kompetence so študenti razvijali preko samostojnega dela v skupinah po
navodilih, ki so jih dobili na delovnem listu. Njihovo delo sem spremljala
dvakrat, in sicer pri sintezi tekočega kristala pri pouku kemiji in pri pouku fizike,
kjer so izvajali eksperimente.
Izbrani vzorec so bili študenti razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze
v Ljubljani. 118 študentov je bilo razdeljenih v 8 skupin. Znotraj posamezne
skupine sem formulirala manjše skupine. Vsaka manjša skupina je imela
najpogosteje 4 člane. Za vsako manjšo skupino sem izpolnila opazovalni list, ki
mi bo sluţil pri interpretaciji napredka posamezne skupine pri razvoju
opazovanih kompetenc.
Podrobni rezultati analize napredka pri razvoju opazovanih kompetence še
niso znani, saj bi ţelela analizo podati primerjalno glede na dijake. Testiranje z
dijaki je še v fazi dogovarjanja.
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