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MU 254/2012 iz dne 16.11.2012   izvleček iz PRILOGE F 

Državne smernice o specifičnih učnih ciljih vezanih na dejavnosti in predmete, ki so 

predvideni za učne načrte znanstvenega liceja ter znanstvenega liceja uporabnih 

znanosti 

ZNANSTVENI LICEJ: MATEMATIKA(str.324) 

SPLOŠNI OKVIR IN KOMPETENCE 

Ob koncu šolanja na znanstvenem liceju bo dijak usvojil osnovne koncepte in metode matematike, tako 

tiste, ki so značilni za predmet, kot tudi tiste, ki so pomembni za opis in napovedi pojavov, zlasti v realnem 

svetu. Dijak bo sposoben umestiti obravnavane matematične teorije v zgodovinski kontekst, v katerem 

so se razvile, in dojeti njihov pomen. 

Dijak bo usvojil zgodovinsko-kritični pogled na odnose med glavnimi področji matematične misli in 

filozofskim, znanstvenim ter tehnološkim kontekstom. Dijak bo sposoben dojeti smisel in domet treh 

glavnih obdobij, ki označujejo razvoj matematične teorije. Ta so: matematika v starogrški civilizaciji, 
infinitezimalni račun, ki ima svoj razmah med znanstveno revolucijo 17. stoletja in privede do 

matematizacije pojavov fizičnega sveta, prelomnice, ki se začne z razsvetljenskim racionalizmom in 
privede do nastanka moderne matematike ter do novega procesa matematizacije, ki zajame nova 

področja (tehnologijo, družbene in ekonomske vede, biologijo) in spremeni pojmovanje znanosti. 

Od tod izhajajo skupine konceptov in metod, ki bodo učni cilji predmeta: 

1) elementi evklidske geometrije v ravnini in v prostoru, znotraj katerih se oblikujejo postopki, ki so 

značilni za matematično razmišljanje (definicije, dokazi, posploševanja, aksiomatizacija); 

2) elementi algebrskega računa in analitične geometrije v koordinatnem sistemu, solidno poznavanje 

elementarnih funkcij pri analizi, osnovni koncepti diferencialnega in integralnega računa; 

3) osnovna matematična orodja za preučevanje fizikalnih pojavov, zlasti vektorski račun in diferencialne 

enačbe, drugi Newtonov zakon dinamike in osnovni primeri njegove uporabe; 

4) osnovno znanje o razvoju nekaterih področij moderne matematike, zlasti osnovnih elementov 

verjetnostnega računa in statistične analize; 

5) koncept matematičnega modela in jasno razločevanje med pojmovanjem matematizacije v klasični 

fiziki (popolno ujemanje matematike in narave) in v fiziki, ki sloni na modelih (možnost opisa podobnih 

pojavov z uporabo različnih pristopov); 

6) konstrukcija in analiza enostavnih matematičnih modelov za skupine podobnih pojavov z morebitno 

uporabo informacijskih orodij pri opisu in pri računanju; 

7) jasno razlikovanje med značilnostmi in posebnostmi modernega aksiomatičnega pristopa in 

aksiomatičnim pristopom klasične evklidske geometrije; 
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8) poznavanje matematičnega principa indukcije in sposobnost njegove uporabe, razumevanje 

njegovega filozofskega pomena (invariantnost zakonov logičnega razmišljanja) in razlik glede na njegov 

pomen v naravoslovju (invariantnost zakonov, ki opisujejo pojave) ter zavedanje, da princip predstavlja 

zgled za matematično sklepanje, ki ni striktno deduktivno. 

Ta razčlenitev tematik in pristopov bo osnova za vzpostavitev tako konceptualnih kot metodoloških 

povezav in primerjav z drugimi vedami, kot so fizika, naravoslovne in družbene vede, filozofija in 

zgodovina. 

Na koncu študijske poti bo dijak poglobljeno poznal značilne postopke matematičnega sklepanja 

(definicije, dokazi, posploševanje, formalizacije), obvladal bo temeljne metode izdelave matematičnega 

modela za opis množice pojavov ter bo s pridobljenim znanjem sposoben reševati probleme, tudi z 

uporabo orodij za geometrijsko predstavitev in računanje. Ta operativna znanja bodo še posebej 

poudarjena na znanstvenem liceju, zlasti pri infinitezimalnem računu in pri osnovnih metodah 

verjetnostnega računa. 

Orodja informacijske tehnologije (IT) so zelo primerna za predstavitev in obdelavo matematičnih 

predmetov. Pouk matematike ponuja dijakom številne priložnosti, da se seznan ijo s temi orodji in 

razumejo njihovo metodološko veljavo. Ob primernem trenutku naj se na zastavljeni didaktični poti 

spodbudi uporaba teh orodij, ki so koristna za obdelavo podatkov tudi pri drugih znanstvenih predmetih. 

Orodja IT so pomemben pripomoček, ki pa mora biti uveden s kritičnim pristopom in sicer tako, da v 

dijaku ne prevlada iluzija, da stroji samodejno rešijo vse probleme, temveč zavedanje o pomenu 

obvladanja veščin zavestnega računanja. 

Ker je program, ki ga mora dijak obvladati, res obsežen, je potrebno, da profesor dobro uporabi 

razpoložljivi čas. Pomembno je, da dijak obvlada tehnike reševanja in da se pri tem posebej ne ustavlja 

na ponavljajočih se tehničnih podrobnostih ali sterilnih primerih, ki niso bistveni za razumevanje 

problemov. 

Na znanstvenem liceju se tehnične vidike obravnava bolj poglobljeno kot na drugih licejskih smereh. 

Kljub temu pa mora vedno biti jasno, da je cilj poglobljeno razumevanje teoretskih vidikov matematike. 

Glavno vodilo naj bo: poglobljena obravnava manjše količine osnovnih konceptov in metod. 

SPECIFIČNI DIDAKTIČNI CILJI 
PRVI BIENIJ 

Aritmetika in algebra 

Prvi bienij bo namenjen dijakovemu prehodu od aritmetičnega do algebrskega računanja. Dijak bo 

razvijal svoje računske spretnosti (na pamet, pisno, z uporabo orodij) s celimi in racionalnimi števili, bodisi 

v zapisu v obliki ulomka kot v desetiškem zapisu. V tem kontekstu bodo obravnavane tudi značilnosti 

operacij. Pri obravnavi Evklidovega algoritma za določitev najmanjšega skupnega večkratnika bo dijak 

poglobil poznavanje strukture celih števil in ob tem spoznal pomemben zgled za algoritemski postopek. 

Na intuitiven način bo dijak tudi spoznal realna števila, zlasti preko njihove geometrijske predstavitve na 
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številski premici. Pri obravnavi dokaza o iracionalnosti √2  in drugih števil bo podan primerno poglobljen 

teoretski vidik. Učenje iracionalnih števil in izrazov z iracionalnimi števili bo dijaku nudilo pomenljiv primer 

uporabe algebrskega računa in bo priložnost za obravnavo približkov. Pri urjenju računanja s koreni se 

izogibajmo pretiranim tehničnim podrobnostim. 

Dijak bo usvojil osnovne elemente algebrskega računanja, značilnosti polinomov in operacij med njimi. 

Znal bo faktorizirati enostavne polinome, usvojil bo enostavne primere deljenja dveh polinomov z 

ostankom, kjer bo poglobil analogijo te operacije z deljenjem pri celih številih. Tudi v tem primeru pri 

urjenju algebrskega računanja ne pretiravamo s tehničnimi podrobnostmi. 

Dijak bo sposoben računati z algebrskimi izrazi, tako pri algebrski predstaviti problema (z enačbo, 

neenačbo, sistemom enačb) in njegovem reševanju, kot tudi pri dokazovanju splošnih pravil, zlasti v 

aritmetiki. 

Dijak bo študiral koncept vektorja, linearno odvisnost in neodvisnost, skalarni in vektorski produkt v 

ravnini in v prostoru ter osnove računanja z matrikami. Poglobil bo tudi razumevanje bistvene vloge, ki 

jo pri fiziki imata računanje z vektorji in matrikami. 
Geometrija 

V prvem bieniju bo dijak spoznal osnove evklidske geometrije v ravnini ter pomen temeljnih konceptov 

kot so postulat, aksiom, definicija, izrek, dokaz, saj od Evklidovih elementov dalje je razvoj zahodne 

matematike prežet s temi koncepti. Evklidski pristop ne bo zreduciran na strogo aksiomatično obravnavo, 

temveč bo sledil njegovi zgodovinski interpretaciji. 

S posebno pozornostjo bo dijaku predstavljen Pitagorov izrek, tako da bo poznal njegovo uporabo pri 

geometriji in tudi njegov doprinos v teoriji števil (pri uvedbi iracionalnih števil), zlasti s pojmovnega vidika. 

Dijak bo spoznal osnovne geometrijske transformacije (vzporedni premik, vrtež, simetrije, podobnostne 

preslikave, zlasti Talesov izrek) in bo znal najti pripadajočo invarianto. Poleg tega bo spoznal osnovne 

značilnosti krožnice. 

Znal bo izdelati osnovne geometrijske konstrukcije s tradicionalnimi pripomočki (uporaba ravnila in šestila 

bo podčrtala zgodovinski pomen te metode v evklidski geometriji) in tudi z računalniškimi programi za 

geometrijo. 

Dijak bo znal uporabljati pravokotni koordinatni sistem; v prvi fazi se bo omejil na točke, premice ter 

snope premic v ravnini in na značilnosti kot sta vzporednost in pravokotnost. Znal bo obravnavati 

kvadratno funkcijo, ki ji bo sledila geometrijska predstavitev stožnic v koordinatnem sistemu. Znal bo 

algebrsko opisati geometrijske like s poudarkom na pojmovnem in tehničnem dometu tega področja 

matematike. 

Dijak bo poznal kotne funkcije, njihove lastnosti in osnovne zveze, izreke za razreševanje trikotnika in 

uporabo kotnih funkcij pri drugih predmetih, zlasti pri fiziki. 

Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo poznal teorijo množic ter osnovne značilnosti funkcije (definicijsko območje, kompozitum funkcij, 

inverzno funkcijo. itd.), tako da bo sposoben sestaviti preproste prikaze pojavov kot prvi korak k uvajanju 
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koncepta matematičnega modela. Dijak bo zlasti sposoben opisati problem z enačbo, neenačbo, 

sistemom enačb ali sistemom neenačb, najti informacije in poiskati rešitve matematičnega modela 

pojava, tudi v kontekstu operativnih raziskav ali teorije odločanja. Študij funkcij oblike f(x) = ax + b, f(x) = 

ax 2 + bx + c in prikaz premic in parabol v koordinatnem sistemu bosta omogočila, da dijak usvoji tako 

značilnosti rešitve enačb prve in druge stopnje z eno neznanko, z njimi povezanih neenačb in sistemov 

linearnih enačb z dvema neznankama, kot tudi tehnike njihovega grafičnega in algebrskega reševanja. 

Dijak bo študiral funkcije f(x) = |x|, f(x) = a/x, linearne funkcije, opredeljene po odsekih, in kotne funkcije, 

bodisi v ožjem matematičnem kontekstu, kot tudi v funkciji prikaza in reševanja uporabnih problemov. 

Spoznal bo osnove premega in obratnega sorazmerja. Sočasni študij fizike bo nudil primere funkcij, ki 

bodo obdelani tudi matematično in rezultati te obdelave bodo omogočili globlje razumevanje fizikalnih 

pojavov in z njimi povezanih teorij. Dijak bo z lahkoto prehajal iz enega načina predstavitve na drugega 

(številskega, grafičnega, funkcionalnega), tudi z uporabo orodij IT za prikaz podatkov. 

Podatki in napovedi 

Dijak bo sposoben prikazati in analizirati podatke na različne načine, tudi z uporabo orodij IT in izbrati 

najprimernejši način ponazoritve. Znal bo razlikovati med opisnimi podatki ter diskretnimi ali zveznimi 

numeričnimi podatki. Znal bo urediti in grupirati podatke v frekvenčne razrede in jih grafično prikazati. 

Spoznal bo definicije in značilnosti različnih srednjih vrednosti in mer razpršenosti podatkov. Naučil se 

bo uporabljati programe za statistično obdelavo podatkov (žepno računalo, elektronske preglednice) za 

analizo zbranih podatkov in statističnih vrst. To poglavje je mogoče razviti medpredmetno, tudi na 

področjih, kjer dijaki lahko sami zbirajo podatke. 

Dijak bo sposoben izluščiti iz diagramov preproste napovedi. Spoznal bo osnove verjetnostnega računa 

z reševanjem značilnih vaj in z uvedbo osnovnih statističnih znanj. 

Dijak bo bolj temeljito usvojil pojem matematičnega modela, tako teoretično kot metodološko, in ga znal 

razlikovati od pristopa k modelu v klasični fiziki. 
Osnove informatike  

Dijak bo znal uporabljati orodja IT primerna za predstavitev in obdelavo matematičnih objektov ter za 

prikaz osnovnih tekstovnih in multimedijskih elementov. 

Pomembne teme bodo koncept algoritma, vpeljava postopkov za reševanje osnovnih problemov s 

preprostim modeliranjem, poleg tega pa tudi koncept izračunljive funkcije in izračunljivosti z nekaterimi 

preprostimi zgledi.  

DRUGI BIENIJ 

Aritmetika in algebra 

Dijak bo spoznal značilnosti krožnice in kroga, števila , probleme povezane z eksponentno rastjo in 

številom e, kar bo pripomoglo k poglobitvi poznavanja realnih števil in tematike o transcendentnih številih. 

Dijak bo spoznal formalno vpeljavo realnih števil tudi kot uvod v tematiko matematične neskončnosti (in 

njeno povezavo s filozofijo). Obdelal bo računanje s približki, tako teoretsko kot tudi z uporabo računskih 

orodij. 
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Značilnosti in računanje s kompleksnimi števili bodo obravnavani algebrsko, geometrijsko in 

trigonometrijsko. 

Geometrija 

Dijak bo predelal stožnice sintetično in analitično ter poglobil značilnosti sintetičnega in analitičnega 

pristopa k študiju geometrije. 

Študiral bo značilnosti kroga in krožnice, problem določanja ploščine kroga ter pojem geometrijskega 

mesta z nekaterimi pomembnimi zgledi. 

Posamezne teme ravninske geometrije bodo razširjene na geometrijo v prostoru, tudi z namenom 

razvijanja dijakove geometrijske intuicije. Obravnavane bodo medsebojne lege premice in ravnine v 

prostoru, vzporednost in pravokotnost ter osnovne značilnosti geometrijskih teles (zlast i poliedrov in 

rotacijskih teles). 

Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo študiral problem števila rešitev polinomskih enačb. Spoznal bo preproste primere številskih 

zaporedij, tudi takšnih, ki so podana rekurzivno. Znal bo rešiti probleme z aritmetičnimi in geometrijskimi 

vrstami. 

Pri analizi bo poglobil študij elementarnih funkcij, zlasti eksponentne in logaritemske. Sposoben bo 

preprostega modeliranja eksponentne rasti in eksponentnega pojemanja ter periodičnih odvisnosti, tudi 

v povezavi z drugimi predmeti. Znal bo obravnavati primere tako z zveznimi kot z diskretnimi 

spremenljivkami. 

Končno bo dijak sposoben tako grafične kot analitične obdelave glavnih funkcij in bo znal računati s 

kompozitumom funkcij in inverznimi funkcijami. Usvojil bo tudi koncept hitrosti spreminjanja procesa, ki 

je opisan s funkcijo. 

Podatki in napovedi 

Dijak bo znal uporabljati marginalne in pogojne bivariantne porazdelitve ter koncepte kot so vzorec, 

standardni odklon, odvisnost, korelacija in regresija na vedno bolj kompleksnih področjih. To poglavje je 

mogoče razviti medpredmetno v povezavi s številnimi predmeti, tudi na področjih, kjer dijaki lahko sami 

zbirajo podatke. Obdelana bo pogojna in sestavljena verjetnost, Bayesova enačba s primeri uporabe ter 

osnovni elementi kombinatorike. 

S tem novim znanjem bo dijak poglobil razumevanje koncepta matematičnega modela. 
PETI LETNIK 

V zadnjem letniku bo dijak poglobil znanje o aksiomatski metodi in njeni konceptualni in metodološki 

uporabnosti, tudi pri matematičnem modeliranju. Primeri bodo vzeti s področja aritmetike, evklidske 

geometrije ali verjetnostnega računa, a bo vsekakor profesorjeva izbira, kateremu področju bo dal 

prednost. 

Geometrija 

Z uvedbo kartezičnega koordinatnega sistema v trirazsežnem prostoru bo dijak lahko uporabil analitično 

geometrijo za opis premice, ravnine in krogelne ploskve v prostoru. 
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Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo pri analizi nadaljeval s študijem osnovnih funkcij, tudi s primeri iz področja fizike in drugih 

predmetov. Usvojil bo koncept limite zaporedja in limite funkcije in bo sposoben izračunati enostavne 

primere limit. 

Dijak bo usvojil glavne koncepte infinitezimalnega računa – zlasti zveznosti, odvedljivosti, integrabilnosti 

funkcije – tudi z ozirom na okoliščine njihovega nastanka (trenutna hitrost pri mehaniki, tangenta na 

krivuljo, računanje ploščin in prostornin). Pomembno je, da dijak usvoji tehnike reševanja, vendar naj se 

pri tem ne ustavlja na ponavljajočih se tehničnih podrobnostih. Tako bodo tehnike računanja odvodov 

omejene na že poznane funkcije, enostavne produkte, kvociente in kompozitume funkcij, racionalne 

funkcije, tehnike računanja integralov pa na polinomske funkcije s celimi koeficienti in druge elementarne 

funkcije ter računanje enostavnih ploščin in prostornin. 

V nadaljevanju bo spoznal koncept diferencialne enačbe, pomen in lastnosti njenih rešitev, prav tako bo 

spoznal nekatere pomembnejše diferencialne enačbe s poudarkom na drugem Newtonovem zakonu 

dinamike. Poudarjeno bo razumevanje vloge infinitezimalnega računa, ki predstavlja osnovno 

konceptualno orodje za opis in modeliranje fizikalnih in drugih pojavov. Dijak se bo seznanil tudi s 

pojmom optimizacije in njeno uporabo na različnih področjih. 
Podatki in napovedi 

Dijak bo spoznal značilnosti nekaterih diskretnih in zveznih verjetnostnih porazdelitev (kot so binomska 

porazdelitev, normalna porazdelitev, Poissonova porazdelitev). 

Z novimi znanji, tudi o povezavah med matematiko in drugimi predmetnimi področji, bo dijak globlje 

razumel koncept matematičnega modela, za katerega bo sposoben sestaviti in analizirati različne 

primere. 
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MO 254/2012 iz dne 16.11.2012   izvleček iz PRILOGE F 

Državne smernice o specifičnih učnih ciljih vezanih na dejavnosti in predmete, ki so 

predvideni za učne načrte znanstvenega liceja ter znanstvenega liceja uporabnih 

znanosti 

ZNANSTVENI LICEJ: FIZIKA(str.342) 

SPLOŠNI OKVIR IN KOMPETENCE 

Ob koncu šolanja na znanstvenem liceju bo dijak usvojil osnovne koncepte fizike, zakone in z njimi 

povezane pojasnjevalne teorije ter pridobil zavest o pomenu fizikalnih odkritij in o medsebojnem vplivu 

med razvojem fizike in zgodovinsko-filozofskim kontekstom. 

Dijak bo zlasti razvil naslednje sposobnosti:  

 opazovati in prepoznati pojave; 

 pojasniti pojave z uporabo modelov, ali analogij ali zakonov; 

 formalizirati fizikalni problem in uporabiti matematične in fizikalne metode, ki so primerne za 

reševanje; 
 izkusiti in pojasniti pomen različnih vidikov eksperimentalne metode, pri čemer poskus pomeni: 

o postaviti si smiselna vprašanja o naravnih pojavih,  

o izbrati potrebne fizikalne količine,  

o zbrati in kritično analizirati podatke ter zanesljivost postopka merjenja,  

o konstruirati in/ali preveriti modele; 

 dojeti in kritično oceniti znanstvene in tehnološke dileme, ki vplivajo na današnjo družbo. 

Svoboda pri izbiri vsebin, kompetentnost in občutek bodo usmerili predmetnega profesorja, da bo lahko 

za vsak razred izbral najprimernejšo didaktično pot, uskladil učne vsebine z drugimi učnimi predmeti 

(zlasti matematiko, naravoslovjem, zgodovino in filozofijo) ter spodbujal sodelovanje šole z Univerzo, 
muzeji znanosti in podjetij, zlasti za dijake zadnjih dveh letnikov. 

SPECIFIČNI DIDAKTIČNI CILJI 
PRVI BIENIJ 

V prvih dveh letnikih bo dijak spoznal osnovne gradnike jezika klasične fizike (skalarne in vektorske 
fizikalne količine ter merske enote). Naučil se bo poenostavljati in modelirati realne situacije, reševati 
probleme in bo razvil sposobnost kritične presoje lastnega dela. 

Z izvajanjem laboratorijskih vaj bo dijak obenem znal jasneje opredeliti raziskovalno področje predmeta, 
se bo sam preizkušal v raziskovanju pojavov (razvijal bo spretnost pri merjenju) in v njihovem opisovanju 

v ustreznem jeziku (negotovost, pomembne števke, grafi). Laboratorijske vaje bodo spremljale dijaka 

skozi ves prvi bienij in ga privedle do vedno bolj zavestnega poznavanja predmeta tudi s pisanjem 

poročil, ki predstavljajo kritično obravnavo vsakega izvedenega poskusa. 

Pri geometrijski optiki se bo dijak naučil interpretirati lom in odboj svetlobe ter delovanje glavnih optičnih 
naprav. 

Pri termodinamiki bo znal definirati makroskopske fizikalne količine temperaturo in izmenjano toploto, 
koncept termičnega ravnovesja in faznih prehodov. 
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Pri mehaniki bo študiral problem ravnovesja teles in tekočin; študij gibanja bo dijak najprej obravnaval 

pri kinematiki in naknadno pri dinamiki z Newtonovimi zakoni, zlasti z drugim zakonom. Analiza pojavov 

pri mehaniki bo privedla dijaka do poznavanja konceptov dela in energije in do uvodne obravnave zakona 

o ohranitvi skupne mehanske energije. 

Profesor bo prilagodil način in vrstni red obravnave predlaganih tematik matematičnim konceptom in 
znanju, ki jih dijak že obvlada ali pa istočasno usvaja pri matematiki (kot je razvidno iz smernic za 

matematiko). 

Dijak bo lahko na osnoven, a vendar natančen način iz lastne izkušnje spoznal eksperimentalne, 

teoretske in jezikovne značilnosti fizikalnih metod raziskovanja. 

DRUGI BIENIJ 

V tretjem in četrtem letniku bo pri obravnavi didaktičnih vsebin bolj poudarjena teoretska zgradba 

(fizikalni zakoni) in formalna sinteza (matematične metode in modeli), tako da bo dijak sposoben 

oblikovati in rešiti zahtevnejše probleme, ki izhajajo tudi iz vsakdanjih izkušenj, s poudarkom na 

kvantitativni in napovedni naravi fizikalnih zakonov. Obenem bodo laboratorijske vaje razvile v dijaku 

sposobnost, da diskutira in gradi koncepte, oblikuje in izvaja opazovanja in meritve, primerja izide 

poskusov s teoretično napovedjo. Bolj poglobljeno bodo obravnavani zakoni gibanja, razprava o 

inercialnih in neinercialnih opazovalnih sistemih ter Galilejevo načelo relativnosti.  

Dijak bo poglobil razumevanje zakona o ohranitvi mehanske energije, ga uporabil tudi pri gibanju tekočin 

ter spoznal še ostale ohranitvene zakone. Tako bo lahko obdelal mehanske pojave z različnih zornih 

kotov in z novimi fizikalnimi količinami ter razširiti študij tudi na sisteme teles. S študijem gravitacije od 

Keplerjevih zakonov do Newtonove sinteze bo dijak poglobil razpravo o kozmoloških sistemih 16. in 17. 
stoletja tudi z zgodovinskega in filozofskega zornega kota. 

Pri termodinamiki bo dijak dopolnil študij termodinamskih pojavov s plinskimi zakoni, kjer se bo dijak 

seznanil s teoretsko poenostavitvijo z idealnim plinom in s tem povezano kinetično teorijo. Tako bo dijak 

spoznal, kako Newtonova teorija zmore povezati mikroskopski in makroskopski svet. Študij zakonov 

termodinamike bo omogočil dijaku posplošiti zakon o ohranitvi energije, razumeti omejitve pri 

spremembah energije iz ene oblike v drugo ter upoštevati kvantitativne in matematično formalizirane 

tehnološke posledice. 

Študij valovanj se bo začel z obravnavo mehanskih valovanj in z uvedbo značilnih fizikalnih količin ter 

matematične formalizacije, nato pa bodo analizirani pojavi, povezani s širjenjem valovanja, zlasti 
superpozicija in interferenca valovanj ter uklon valovanja. 

Dijak bo spoznal zvočno valovanje kot značilni zgled mehanskega valovanja ter bo dopolnil študij o 
svetlobi s pojavi, iz katerih je razvidna valovna narava svetlobe. 

Študij električnih in magnetnih pojavov bo omogočil dijaku kritično obravnavati koncept delovanja sil na 

daljavo, s katerim se je že seznanil pri univerzalnem gravitacijskem zakonu, in ga bo presegel z uvedbo 

delovanja električnega in magnetnega polja na daljavo ter s sočasno razlago konceptov energije in 

potenciala. 
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PETI LETNIK  

Dijak bo dopolnil študij elektromagnetizma z magnetno indukcijo in primeri njene uporabe ter z 

Maxwellovimi enačbami, ki predstavljajo sintezo elektromagnetizma, s poudarkom na njihovih teoretskih 

značilnostih. Dijak bo študiral nastanek in širjenje elektromagnetnega valovanja ter učinke in primere 
njegove uporabe v različnih frekvenčnih območjih. Poleg tega bo dijak razumel razvoj znanosti 20. 

stoletja glede mikrokozmosa in makrokozmosa ter pobliže spoznal vprašanja, ki so v zgodovini znanosti 

privedla do novih konceptov prostora in časa, mase in energije Profesor mora biti pozoren pri uporabi 

dijakom dostopnega matematičnega formalizma in pri jasnem poudarjanju temeljnih konceptov.  
Pri študiju Einsteinove posebne teorije relativnosti se bo dijak srečal s simultanostjo dogodkov, 
podaljšanjem časa in skrčitvijo dolžin; po obravnavi ekvivalence mase in energije bo znal pojasniti z 

energetskega vidika jedrske pojave (radioaktivne razpade, jedrsko cepitev in zlivanje jeder). 

Študij termičnega sevanja in Planckove hipoteze, ki bo lahko tudi le kvalitativen, bo tematsko uvedel 

uveljavitev modela svetlobnega kvanta, najprej s študijem fotoefekta in Einsteinove interpretacije tega 
pojava, nato še z razpravo o teoriji in rezultatih poskusov, ki kažejo na prisotnost diskretnih energijskih 

nivojev v atomu. Eksperimentalni dokazi o valovni naravi materije, ki jo je teoretsko predvidel De Broglie, 

in načelo nedoločenosti bosta zaokroženo zaključila to poglavje. 
Eksperimentalno razsežnost predmeta bo dijak lahko poglobil z dejavnostmi v šolskem laboratoriju, a 
tudi v laboratorijih Univerze in raziskovalnih ustanov, v sklopu projektov usmerjanja. 

Ob tem bo dijak lahko: 

a) poglobil teme, ki ga osebno zanimajo, ter pobliže spoznal najnovejša fizikalna odkritja (na primer v 

astrofiziki in kozmologiji, ali pa v fiziki osnovnih delcev), 

b) globlje razumel odnos med znanostjo in tehnologijo, na primer: 

 pri jedrski energiji bo usvojil znanstveno terminologijo, uporabno za kritično vključitev v trenutno 

aktualne razprave, 

 pri polprevodnikih bo bolje razumel najbolj aktualne tehnologije, tudi glede na njihov vpliv na 

problem energijskih virov,  

 pri poglavju o mikro- in nanotehnologiji pa bo spoznal razvoj novih materialov. 
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MO 254/2012 iz dne 16.11.2012  izvleček iz PRILOGE F 

Državne smernice o specifičnih učnih ciljih vezanih na dejavnosti in predmete, ki so 

predvideni za učne načrte znanstvenega liceja ter znanstvenega liceja uporabnih 

znanosti 

ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI: MATEMATIKA(str.362) 

SPLOŠNI OKVIR IN KOMPETENCE 

Ob koncu šolanja na znanstvenem liceju bo dijak usvojil osnovne koncepte in metode matematike, tako 

tiste, ki so značilni za predmet, kot tudi tiste, ki so pomembni za opis  in napovedi pojavov, zlasti v 

realnem svetu. Dijak bo sposoben umestiti obravnavane matematične teorije v zgodovinski kontekst, v 

katerem so se razvile, in dojeti njihov pomen. 

Dijak bo usvojil zgodovinsko-kritični pogled na odnose med glavnimi področji matematične misli in 

filozofskim, znanstvenim ter tehnološkim kontekstom. Dijak bo sposoben dojeti smisel in domet treh 

glavnih obdobij, ki označujejo razvoj matematične teorije. Ta so: matematika v starogrški civilizaciji, 
infinitezimalni račun, ki ima svoj razmah med znanstveno revolucijo 17. stoletja in privede do 

matematizacije pojavov fizičnega sveta, prelomnice, ki se začne z razsvetljenskim racionalizmom in 
privede do nastanka moderne matematike ter do novega procesa matematizacije, ki zajame nova 

področja (tehnologijo, družbene in ekonomske vede, biologijo) in spremeni pojmovanje znanosti. 

Od tod izhajajo skupine konceptov in metod, ki bodo učni cilji predmeta: 

1) elementi evklidske geometrije v ravnini in v prostoru, znotraj katerih se oblikujejo postopki, ki so 

značilni za matematično razmišljanje (definicije, dokazi, posploševanja, aksiomatizacija) 

2) elementi algebrskega računa in analitične geometrije v koordinatnem sistemu, solidno poznavanje 

elementarnih funkcij pri analizi, osnovni koncepti diferencialnega in integralnega računa; 

3) osnovna matematična orodja za preučevanje fizikalnih pojavov, zlasti vektorski račun in diferencialne 

enačbe, drugi Newtonov zakon dinamike in osnovni primeri njegove uporabe; 

4) osnovno znanje o razvoju nekaterih področij moderne matematike, zlasti osnovnih elementov 

verjetnostnega računa in statistične analize in operativnega raziskovanja; 

5) koncept matematičnega modela in jasno razločevanje med pojmovanjem matematizacije v klasični 

fiziki (popolno ujemanje matematike in narave) in v fiziki, ki sloni na modelih (možnost opisa podobnih 

pojavov z uporabo različnih pristopov); 

6) konstrukcija in analiza enostavnih matematičnih modelov za skupine podobnih pojavov z morebitno 

uporabo informacijskih orodij pri opisu in pri računanju; 

7) jasno razlikovanje med značilnostmi in posebnostmi modernega aksiomatičnega pristopa in 

aksiomatičnim pristopom klasične evklidske geometrije; 
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8) poznavanje matematičnega principa indukcije in sposobnost njegove uporabe, razumevanje 

njegovega filozofskega pomena (invariantnost zakonov logičnega razmišljanja) in razlik glede na njegov 

pomen v naravoslovju (invariantnost zakonov, ki opisujejo pojave) ter zavedanje, da princip predstavlja 

zgled za matematično sklepanje, ki ni ni striktno deduktivno. 

Ta razčlenitev tematik in pristopov bo osnova za vzpostavitev tako konceptualnih kot metodoloških 

povezav in primerjav z drugimi vedami, kot so fizika, naravoslovne in družbene vede, ekonomija, filozofija 

in zgodovina ter k poglobitvi zavedanja o vlogi, ki jo ima matematika v tehnologiji. 

Na koncu študijske poti bo dijak poglobljeno poznal značilne postopke matematičnega sklepanja 

(definicije, dokazi, posploševanje, formalizacije), obvladal bo temeljne metode izdelave matematičnega 

modela za opis množice pojavov ter bo s pridobljenim znanjem sposoben reševati probleme, tudi z 

uporabo orodij za geometrijsko predstavitev in računanje. Ta operativna znanja bodo še posebej 

poudarjena na znanstvenem liceju uporabnih znanosti, zlasti pri infinitezimalnem računu in pri osnovnih 

metodah verjetnostnega računa, pri osnovnih pojmih operativnega raziskovanja, pri konceptih in 

tehnikah optimizacije. Poleg tega bo dijak spoznal specifično vlogo matematike v tehnologiji in 

inženirstvu. 

Orodja informacijske tehnologije (IT) so zelo primerna za predstavitev in obdelavo matematičnih 

predmetov. Pouk matematike ponuja dijakom številne priložnosti, da se seznan ijo s temi orodji in 

razumejo njihovo metodološko veljavo. Na zastavljeni didaktični poti naj se spodbuja uporaba teh orodij, 

ki so koristna za obdelavo podatkov tudi pri drugih znanstvenih predmetih. Orodja IT so res pomemben 

pripomoček, ki pa morajo biti uvedena s kritičnim pristopom in sicer tako, da v dijaku ne prevlada iluzija, 

da stroji avtomatično rešijo vse probleme, temveč zavedanje o pomenu obvladanja veščin zavestnega 

računanja. 

Ker je program, ki ga mora dijak obvladati, res obsežen, je potrebno, da profesor dobro uporabi 

razpoložljivi čas. Pomembno je, da dijak obvlada tehnike reševanja in da se pri tem posebej ne ustavlja 

na ponavljajočih se tehničnih podrobnostih ali sterilnih primerih, ki niso bistveni za razumevanje 

problemov. 

Na znanstvenem liceju se tehnološke in inženirske vidike obravnava bolj poglobljeno kot na drugih 

licejskih smereh. Kljub temu pa mora vedno biti jasno, da je cilj poglobljeno razumevanje teoretskih 

vidikov matematike. Glavno vodilo naj bo: poglobljena obravnava manjše količine osnovnih konceptov in 

metod. 

SPECIFIČNI DIDAKTIČNI CILJI 
PRVI BIENIJ 

Aritmetika in algebra 

Prvi bienij bo namenjen dijakovemu prehodu od aritmetičnega do algebrskega računanja. Dijak bo 

razvijal svoje računske spretnosti (na pamet, pisno, z uporabo orodij) s celimi in racionalnimi števili, bodisi 

v zapisu v obliki ulomka kot v desetiškem zapisu. V tem kontekstu bodo obravnavane tudi značilnosti 
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operacij. Pri obravnavi Evklidovega algoritma za določitev najmanjšega skupnega večkratnika bo dijak 

poglobil poznavanje strukture celih števil in ob tem spoznal pomemben zgled za algoritemski postopek. 

Na intuitiven način bo dijak tudi spoznal realna števila, zlasti preko njihove geometrijske predstavitve na 

številski premici. Pri obravnavi dokaza o iracionalnosti √2  in drugih števil bo podan primerno poglobljen 

teoretski vidik. Učenje iracionalnih števil in izrazov z iracionalnimi števili bo dijaku nudilo pomenljiv primer 

uporabe algebrskega računa in bo priložnost za obravnavo približkov. Pri urjenju računanja s koreni se 

izogibajmo pretiranim tehničnim podrobnostim. 

Dijak bo usvojil osnovne elemente algebrskega računanja, značilnosti polinomov in operacij med njimi. 

Znal bo faktorizirati enostavne polinome, usvojil bo enostavne primere deljenja dveh polinomov z 

ostankom, kjer bo poglobil analogijo te operacije z deljenjem pri celih številih. Tudi v tem primeru pri 

urjenju algebrskega računanja ne pretiravamo s tehničnimi podrobnostmi.  

Dijak bo sposoben računati z algebrskimi izrazi, tako pri algebrski predstaviti problema (z enačbo, 

neenačbo, sistemom enačb) in njegovem reševanju, kot tudi pri dokazovanju splošnih pravil, zlasti v 

aritmetiki. 

Dijak bo študiral koncept vektorja, linearno odvisnost in neodvisnost, skalarni in vektorski produkt v 

ravnini in v prostoru ter osnove računanja z matrikami. Poglobil bo tudi razumevanje bistvene vloge, ki 

jo pri fiziki imata računanje z vektorji in matrikami. 
Geometrija 

V prvem bieniju bo dijak spoznal osnove evklidske geometrije v ravnini ter pomen temeljnih konceptov 

kot so postulat, aksiom, definicija, izrek, dokaz, saj od Evklidovih elementov dalje je razvoj zahodne 

matematike prežet s temi koncepti. Evklidski pristop ne bo zreduciran na strogo aksiomatično obravnavo, 

pač pa bo sledil njegovi zgodovinski interpretaciji. 

S posebno pozornostjo bo dijaku predstavljen Pitagorov izrek, tako da bo poznal njegovo uporabo pri 

geometriji in tudi njegov doprinos v teoriji števil (pri uvedbi iracionalnih števil), zlasti s pojmovnega vidika. 

Dijak bo spoznal osnovne geometrijske transformacije (vzporedni premik, vrtež, simetrije, podobnostne 

preslikave, zlasti Talesov izrek) in bo znal najti pripadajočo invarianto. Poleg tega bo spoznal osnovne 

značilnosti krožnice. 

Znal bo izdelati osnovne geometrijske konstrukcije s tradicionalnimi pripomočki (uporaba ravnila in šestila 

bo podčrtala zgodovinski pomen te metode v evklidski geometriji) in tudi z računalniškimi program i za 

geometrijo. 

Dijak bo znal uporabljati pravokotni koordinatni sistem; v prvi fazi se bo omejil na točke, premice ter 

snope premic v ravnini in na značilnosti, kot sta vzporednost in pravokotnost. Znal bo obravnavati 

kvadratno funkcijo, ki ji bo sledila geometrijska predstavitev stožnic v koordinatnem sistemu. Znal bo 

algebrsko opisati geometrijske like s poudarkom na pojmovnem in tehničnem dometu tega področja 

matematike. 
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Dijak bo poznal kotne funkcije, njihove lastnosti in osnovne zveze, izreke za razreševanje trikotnika in 

uporabo kotnih funkcij pri drugih predmetih, zlasti pri fiziki. 

Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo poznal teorijo množic ter osnovne značilnosti funkcije (definicijsko območje, kompozitum funkcij, 

inverzno funkcijo. itd.), tako da bo sposoben sestaviti enostavne prikaze pojavov kot prvi korak k uvajanju 

koncepta matematičnega modela. Dijak bo zlasti sposoben opisati problem z enačbo, neenačbo, 

sistemom enačb ali sistemom neenačb, najti informacije in poiskati rešitve matematičnega modela 

pojava, tudi v kontekstu operativnih raziskav ali teorije odločanja. Študij funkcij oblike f(x) = ax + b, f(x) = 

ax 2 + bx + c in prikaz premic in parabol v koordinatnem sistemu bosta omogočila, da dijak usvoji tako 

značilnosti rešitve enačb prve in druge stopnje z eno neznanko, z njimi povezanih neenačb in sistemov 

linearnih enačb z dvema neznankama, kot tudi tehnike njihovega grafičnega in algebrskega reševanja. 

Dijak bo študiral funkcije f(x) = |x|, f(x) = a/x, linearne funkcije, opredeljene po odsekih, in kotne funkcije, 

bodisi v ožjem matematičnem kontekstu, kot tudi v funkciji prikaza in reševanja uporabnih problemov. 

Spoznal bo osnove premega in obratnega sorazmerja. Sočasni študij fizike bo nudil primere funkcij, ki 

bodo obdelani tudi matematično in rezultati te obdelave bodo omogočili globlje razumevanje fizikalnih 

pojavov in z njimi povezanih teorij. Dijak bo z lahkoto prehajal iz enega načina predstavitve na drugega 

(številskega, grafičnega, funkcionalnega), tudi z uporabo orodij IT za prikaz podatkov. 

Podatki in napovedi 

Dijak bo sposoben prikazati in analizirati podatke na različne načine, tudi z uporabo orodij IT in izbrati 

najprimernejši način ponazoritve. Znal bo razlikovati med opisnimi podatki ter diskretnimi ali zveznimi 

numeričnimi podatki. Znal bo urediti in grupirati podatke v frekvenčne razrede in jih grafično prikazati. 

Spoznal bo definicije in značilnosti različnih srednjih vrednosti in mer razpršenosti podatkov. Naučil se 

bo uporabljati programe za statistično obdelavo podatkov (žepno računalo, elektronske preglednice) za 

analizo zbranih podatkov in statističnih vrst. To poglavje je mogoče razviti medpredmetno, tudi na 

področjih, kjer dijaki lahko sami zbirajo podatke. 

Dijak bo sposoben izluščiti iz diagramov enostavne napovedi. Poznal bo osnove verjetnostnega računa 

z reševanjem značilnih vaj in z uvedbo osnovnih statističnih znanj. 

Dijak bolj temeljito usvojil pojem matematičnega modela, tako teoretično kot metodološko, in ga znal 

razlikovati od pristopa k modelu v klasični fiziki. 
DRUGI BIENIJ 

Aritmetika in algebra 

Dijak bo spoznal značilnosti krožnice in kroga, števila , probleme povezane z eksponentno rastjo in 

številom e, kar bo pripomoglo k poglobitvi poznavanja realnih števil in tematike o transcendentnih številih. 

Dijak bo spoznal formalno vpeljavo realnih števil tudi kot uvod v tematiko matematične neskončnosti (in 

njeno povezavo s filozofijo). Obdelal bo računanje s približki, tako teoretsko kot tudi z uporabo računskih 

orodij. 
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Značilnosti in računanje s kompleksnimi števili bodo obravnavani algebrsko, geometrijsko in 

trigonometrijsko. 

Geometrija 

Dijak bo predelal stožnice sintetično in analitično ter poglobil značilnosti sintetičnega in analitičnega 

pristopa k študiju geometrije. 

Študiral bo značilnosti kroga in krožnice, problem določanja ploščine kroga ter pojem geometrijskega 

mesta z nekaterimi pomembnimi zgledi. 

Posamezne teme ravninske geometrije bodo razširjene na geometrijo v prostoru, tudi z namenom 

razvijanja dijakove geometrijske intuicije. Obravnavane bodo medsebojne lege premice in ravnine v 

prostoru, vzporednost in pravokotnost ter osnovne značilnosti geometrijskih teles (zlasti poliedrov in 

rotacijskih teles). 

Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo študiral problem števila rešitev polinomskih enačb. Spoznal bo enostavne primere številskih 

zaporedij, tudi takšnih, ki so podana rekurzivno. Znal bo rešiti probleme z aritmetičnimi in geometrijskimi 

vrstami. 

Pri analizi bo poglobil študij elementarnih funkcij, zlasti eksponentne in logaritemske. Sposoben bo 

enostavnega modeliranja eksponentne rasti in eksponentnega pojemanja ter periodičn ih odvisnosti, tudi 

v povezavi z drugimi predmeti. Znal bo obravnavati primere tako z zveznimi kot z diskretnimi 

spremenljivkami. 

Končno bo dijak sposoben tako grafične kot analitične obdelave glavnih funkcij in bo znal računati s 

kompozitumom funkcij in inverznimi funkcijami. Usvojil bo tudi koncept hitrosti spreminjanja procesa, ki 

je opisan s funkcijo. 

Podatki in napovedi 

Dijak bo znal uporabljati marginalne in pogojne bivariantne porazdelitve ter koncepte kot so vzorec, 

standardni odklon, odvisnost, korelacija in regresija na vedno bolj kompleksnih področjih. To poglavje je 

mogoče razviti medpredmetno v povezavi s številnimi predmeti, tudi na področjih, kjer dijaki lahko sami 

zbirajo podatke. Obdelana bo pogojna in sestavljena verjetnost, Bayesova enačba s primeri uporabe ter 

osnovni elementi kombinatorike. 

S tem novim znanjem bo dijak poglobil razumevanje koncepta matematičnega modela. 
PETI LETNIK 

V zadnjem letniku bo dijak poglobil znanje o aksiomatski metodi in njeni konceptualni in metodološki 

uporabnosti, tudi pri matematičnem modeliranju. Primeri bodo vzeti s področja aritmetike, evklidske 

geometrije ali verjetnostnega računa, a bo vsekakor profesorjeva izbira, kateremu področju bo dal 

prednost, tudi ob upoštevanju specifike smeri študija. 
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Geometrija 

Z uvedbo kartezičnega koordinatnega sistema v trirazsežnem prostoru bo dijak lahko uporabil analitično 

geometrijo za opis premice, ravnine in krogelne ploskve v prostoru. 

Odvisnosti in funkcije 

Dijak bo pri analizi nadaljeval s študijem osnovnih funkcij, tudi s primeri iz področja fizike in drugih 

predmetov. Usvojil bo koncept limite zaporedja in limite funkcije in bo sposoben izračunati enostavne 

primere limit. 

Dijak bo usvojil glavne koncepte infinitezimalnega računa – zlasti zveznosti, odvedljivosti, integrabilnosti 

funkcije – tudi z ozirom na okoliščine njihovega nastanka (trenutna hitrost pri mehaniki, tangenta na 

krivuljo, računanje ploščin in prostornin). Pomembno je, da dijak usvoji tehnike reševanja, vendar naj se 

pri tem ne ustavlja na ponavljajočih se tehničnih podrobnostih. Tako bodo tehnike računanja odvodov 

omejene na že poznane funkcije, enostavne produkte, kvociente in kompozitume funkcij, racionalne 

funkcije, tehnike računanja integralov pa na polinomske funkcije s celimi koeficienti in druge elementarne 

funkcije ter računanje enostavnih ploščin in prostornin. 

V nadaljevanju bo spoznal koncept diferencialne enačbe, pomen in lastnosti njenih rešitev, prav tako bo 

spoznal nekatere pomembnejše diferencialne enačbe s poudarkom na drugem Newtonovem zakonu 

dinamike. Poudarjeno bo razumevanje vloge infinitezimalnega računa, ki predstavlja osnovno 

konceptualno orodje za opis in modeliranje fizikalnih in drugih pojavov. Dijak se bo seznanil tudi s 

pojmom optimizacije in njeno uporabo na različnih področjih. 
Podatki in napovedi 

Dijak bo spoznal značilnosti nekaterih diskretnih in zveznih verjetnostnih porazdelitev (kot so binomska 

porazdelitev, normalna porazdelitev, Poissonova porazdelitev). 

Z novimi znanji, tudi o povezavah med matematiko in drugimi predmetnimi področji, bo dijak globlje 

razumel koncept matematičnega modela, za katerega bo sposoben sestaviti in analizirati različne 

primere, zlasti na področju uporabnih znanosti, tehnologije in inženirstva. 
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MO 254/2012 iz dne 16.11.2012  izvleček iz PRILOGE F 

Državne smernice o specifičnih učnih ciljih vezanih na dejavnosti in predmete, ki so 

predvideni za učne načrte znanstvenega liceja ter znanstvenega liceja uporabnih 

znanosti 

ZNANSTVENI LICEJ UPORABNIH ZNANOSTI: FIZIKA(str.370) 

SPLOŠNI OKVIR IN KOMPETENCE 

Ob koncu šolanja na znanstvenem liceju bo dijak usvojil osnovne koncepte fizike, zakone in z njimi 

povezane pojasnjevalne teorije ter pridobil zavest o pomenu fizikalnih odkritij in o medsebojnem vplivu 

med razvojem fizike in zgodovinsko-filozofskim kontekstom. 

Dijak bo zlasti razvil naslednje sposobnosti:  

 opazovati in prepoznati pojave; 

 pojasniti pojave z uporabo modelov, ali analogij ali zakonov; 

 formalizirati fizikalni problem in uporabiti matematične in fizikalne metode, ki so primerne za 

reševanje; 
 izkusiti in pojasniti pomen različnih vidikov eksperimentalne metode, pri čemer poskus pomeni: 

o postaviti si smiselna vprašanja o naravnih pojavih,  

o izbrati potrebne fizikalne količine,  

o zbrati in kritično analizirati podatke ter zanesljivost postopka merjenja,  

o konstruirati in/ali preveriti modele; 

 dojeti in kritično oceniti znanstvene in tehnološke dileme, ki vplivajo na današnjo družbo. 

Svoboda pri izbiri vsebin, kompetentnost in občutek bodo usmerili predmetnega profesorja, da bo lahko 

za vsak razred izbral najprimernejšo didaktično pot, uskladil učne vsebine z drugimi učnimi predmeti 

(zlasti matematiko, naravoslovjem, zgodovino in filozofijo) ter spodbujal sodelovanje šole z Univerzo, 
muzeji znanosti in podjetij, zlasti za dijake zadnjih dveh letnikov. 

Na znanstvenem liceju uporabnih znanosti bo še posebej poudarjena glavna vloga laboratorija tako pri 

profesorjevem frontalnem poučevanju kot pri dijakovi samostojni izkušnji odkrivanja in preverjanja 

fizikalnih zakonov. To bo nudilo dijaku možnost, da razume induktivne značilnosti zakonov in zazna 

konkretno povezavo med rezultati poskusov in teoretskimi modeli. 

SPECIFIČNI DIDAKTIČNI CILJI 
PRVI BIENIJ 

V prvih dveh letnikih bo dijak spoznal osnovne gradnike jezika klasične fizike (skalarne in vektorske 
fizikalne količine ter merske enote). Naučil se bo poenostavljati in modelirati realne situacije, reševati 
probleme in bo razvil sposobnost kritične presoje lastnega dela. 

Z izvajanjem laboratorijskih vaj bo dijak obenem znal jasneje opredeliti raziskovalno področje predmeta, 
se bo sam preizkušal v raziskovanju pojavov (razvijal bo spretnost pri merjenju) in v njihovem opisovanju 

v ustreznem jeziku (negotovost, pomembne števke, grafi). Laboratorijske vaje bodo spremljale dijaka 

skozi ves prvi bienij in ga privedle do vedno bolj zavestnega poznavanja predmeta tudi s pisanjem 

poročil, ki predstavljajo kritično obravnavo vsakega izvedenega poskusa. 
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Pri geometrijski optiki se bo dijak naučil interpretirati lom in odboj svetlobe ter delovanje glavnih optičnih 
naprav. 

Pri termodinamiki bo znal definirati makroskopske fizikalne količine temperaturo in izmenjano toploto, 
koncept termičnega ravnovesja in faznih prehodov. 

Pri mehaniki bo študiral problem ravnovesja teles in tekočin; študij gibanja bo dijak najprej obravnaval 

pri kinematiki in naknadno pri dinamiki z Newtonovimi zakoni, zlasti z drugim zakonom. Analiza pojavov 

pri mehaniki bo privedla dijaka do poznavanja konceptov dela in energije in do uvodne obravnave zakona 

o ohranitvi skupne mehanske energije. 

Profesor bo prilagodil način in vrstni red obravnave predlaganih tematik matematičnim konceptom in 
znanju, ki jih dijak že obvlada ali pa istočasno usvaja pri matematiki (kot je razvidno iz smernic za 

matematiko). 

Dijak bo lahko na osnoven, a vendar natančen način iz lastne izkušnje spoznal eksperimentalne, 

teoretske in jezikovne značilnosti fizikalnih metod raziskovanja. 

DRUGI BIENIJ 

V tretjem in četrtem letniku bo pri obravnavi didaktičnih vsebin bolj poudarjena teoretska zgradba 

(fizikalni zakoni) in formalna sinteza (matematične metode in modeli), tako da bo dijak sposoben 

oblikovati in rešiti zahtevnejše probleme, ki izhajajo tudi iz vsakdanjih izkušenj, s poudarkom na 

kvantitativni in napovedni naravi fizikalnih zakonov. Obenem bodo laboratorijske vaje razvile v dijaku 

sposobnost, da diskutira in gradi koncepte, oblikuje in izvaja opazovanja in meritve, primerja izide 

poskusov s teoretično napovedjo. Bolj poglobljeno bodo obravnavani zakoni gibanja, razprava o 

inercialnih in neinercialnih opazovalnih sistemih ter Galilejevo načelo relativnosti.  

Dijak bo poglobil razumevanje zakona o ohranitvi mehanske energije, ga uporabil tudi pri gibanju tekočin 

ter spoznal še ostale ohranitvene zakone. Tako bo lahko obdelal mehanske pojave z različnih zornih 

kotov in z novimi fizikalnimi količinami ter razširiti študij tudi na sisteme teles. S študijem gravitacije od 

Keplerjevih zakonov do Newtonove sinteze bo dijak poglobil razpravo o kozmoloških sistemih 16. in 17. 
stoletja tudi z zgodovinskega in filozofskega zornega kota. 

Pri termodinamiki bo dijak dopolnil študij termodinamskih pojavov s plinskimi zakoni, kjer se bo dijak 

seznanil s teoretsko poenostavitvijo z idealnim plinom in s tem povezano kinetično teorijo. Tako bo dijak 

spoznal, kako Newtonova teorija zmore povezati mikroskopski in makroskopski svet. Študij zakonov 

termodinamike bo omogočil dijaku posplošiti zakon o ohranitvi energije, razumeti omejitve pri 

spremembah energije iz ene oblike v drugo ter upoštevati kvantitativne in matematično formalizirane 

tehnološke posledice. 

Študij valovanj se bo začel z obravnavo mehanskih valovanj in z uvedbo značilnih fizikalnih količin ter 

matematične formalizacije, nato pa bodo analizirani pojavi, povezani s širjenjem valovanja, zlasti 
superpozicija in interferenca valovanj ter uklon valovanja. 

Dijak bo spoznal zvočno valovanje kot značilni zgled mehanskega valovanja ter bo dopolnil študij o 
svetlobi s pojavi, iz katerih je razvidna valovna narava svetlobe. 

Študij električnih in magnetnih pojavov bo omogočil dijaku kritično obravnavati koncept delovanja sil na 

daljavo, s katerim se je že seznanil pri univerzalnem gravitacijskem zakonu, in ga bo presegel z uvedbo 
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delovanja električnega in magnetnega polja na daljavo ter s sočasno razlago konceptov energije in 

potenciala. 

PETI LETNIK  

Dijak bo dopolnil študij elektromagnetizma z magnetno indukcijo in primeri njene uporabe ter z 

Maxwellovimi enačbami, ki predstavljajo sintezo elektromagnetizma, s poudarkom na njihovih teoretskih 

značilnostih. Dijak bo študiral nastanek in širjenje elektromagnetnega valovanja ter učinke in primere 
njegove uporabe v različnih frekvenčnih območjih. Poleg tega bo dijak razumel razvoj znanosti 20. 

stoletja glede mikrokozmosa in makrokozmosa ter pobliže spoznal vprašanja, ki so v zgodovini znanosti 

privedla do novih konceptov prostora in časa, mase in energije.Profesor mora biti pozoren pri uporabi 

dijakom dostopnega matematičnega formalizma in pri jasnem poudarjanju temeljnih konceptov.  
Pri študiju Einsteinove posebne teorije relativnosti se bo dijak srečal s simultanostjo dogodkov, 
podaljšanjem časa in skrčitvijo dolžin; po obravnavi ekvivalence mase in energije bo znal pojasniti z 
energetskega vidika jedrske pojave (radioaktivne razpade, jedrsko cepitev in zlivanje jeder). 

Študij termičnega sevanja in Planckove hipoteze, ki bo lahko tudi le kvalitativen, bo tematsko uvedel 

uveljavitev modela svetlobnega kvanta, najprej s študijem fotoefekta in Einsteinove interpretacije tega 
pojava, nato še z razpravo o teoriji in rezultatih poskusov, ki kažejo na prisotnost diskretnih energijskih 

nivojev v atomu. Eksperimentalni dokazi o valovni naravi materije, ki jo je teoretsko predvidel De Broglie, 

in načelo nedoločenosti bosta zaokroženo zaključila to poglavje. 
Eksperimentalno razsežnost predmeta bo dijak lahko poglobil z dejavnostmi v šolskem laboratoriju, a 
tudi v laboratorijih Univerze in raziskovalnih ustanov, v sklopu projektov usmerjanja. 

Ob tem bo dijak lahko: 

a) poglobil teme, ki ga osebno zanimajo, ter pobliže spoznal najnovejša fizikalna odkritja (na primer v 

astrofiziki in kozmologiji, ali pa v fiziki osnovnih delcev), 

b) globlje razumel odnos med znanostjo in tehnologijo, na primer: 

 pri jedrski energiji bo usvojil znanstveno terminologijo, uporabno za kritično vključitev v trenutno 

aktualne razprave, 

 pri polprevodnikih bo bolje razumel najbolj aktualne tehnologije, tudi glede na njihov vpliv na 

problem energijskih virov,  

 pri poglavju o mikro- in nanotehnologiji pa bo spoznal razvoj novih materialov. 
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2.  Referenčni okvir za pripravo in izvedbo druge pisne naloge 

2.1. Referenčni okvir za znanstveni licej 
2.2. Referenčni okvir za za znanstveni licej uporabnih znanosti 
2.3  Primer točkovnika 
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Referenčni okvir za pripravo in izvedbo druge pisne naloge na državnem izpitu 

LICEJSKA SMER  

KODEKS LI02 ZNANSTVENI LICEJ  

KODEKS LI15 ŠPORTNI ZNANSTVENI LICEJ 

 

PREDMET: MATEMATIKA 

Značilnosti izpitne naloge 

Naloga zahteva, da kandidat izbere in reši eno od dveh predlaganih problemskih vaj ter odgovori 

na štiri od osmih predlaganih vprašanj. 
Cilj naloge je preveriti, kako je dijak usvojil glavne koncepte in metode osnov matematike, tudi z 

zgodovinsko-kritičnega zornega kota, ki so povezani z vsebinami, kot so predvideni v veljavnih 

državnih smernicah za celotni potek šolanja na znanstvenem liceju. 
Naloga predvsem preverja, do katere mere kandidat razume in obvlada metode dokazovanja na 

različnih področjih matematike ter do katere mere je sposoben pravilno zagovarjati svoje 

ugotovitve z uporabo matematičnih metod in konceptov ter z logičnim sklepanjem. 
V posameznih tematskih sklopih bo naloga lahko zahtevala, da kandidat bodisi preveri ali dokaže 
izjave tudi z uporabo induktivne metode bodisi sestavi primere ali protiprimere, uporabi izreke in 

postopke, kot tudi da sestavi ali razloži modele in reši problemske vaje. Problemi bodo lahko 
abstraktni, aplikativni ali pa se bodo navezovali na klasična besedila ali na pomembne zgodovinske 
dogodke s področja matematike. Računi se bodo navezovali le na enostavne in realne situacije. 
Trajanje pisne naloge: od 4 do 6 ur. 

 

Osnovni tematski sklopi  

ARITMETIKA IN ALGEBRA  

Prikaz številskih množic ter aritmetične operacije 

Algebra polinomov  

Enačbe, neenačbe in sistemi 

EVKLIDSKA IN KARTEZIČNA GEOMETRIJA 

Trikotniki, krogi, paralelogrami 

Trigonometrične funkcije 

Koordinatni sistemi in geometrijska mesta točk 

Geometrijski liki in telesa 

MNOŽICE IN FUNKCIJE 

Lastnosti funkcij in zaporedij 

Elementarne funkcije in zaporedja 

Diferencialni račun 

Integralni račun 

VERJETNOST IN STATISTIKA 

Verjetnost dogodka 

Pogojna verjetnost 

Opisna statistika  
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Cilji naloge 

Naloga temelji na osnovnih tematskih sklopih in preverja kandidatove sposobnosti, kot so 
navedene v nadaljevanju. Pričakujemo, da kandidat 

 zna uporabiti različne prikaze števil ter ugotovi njihovo pripadnost množicam N, Z, Q, R in C; 

geometrijsko prikaže operacije seštevanja in množenja v C; 

 pozna povezavo med ničlami polinoma, razcepom polinoma na linearne faktorje in koeficienti 

polinoma; uporablja princip identičnosti polinomov; 

 reši (tudi grafično) algebrske enačbe in neenačbe (in njihove sisteme) do druge stopnje ter tiste, 

ki jih je mogoče preoblikovati na takšne enačbe, neenačbe in sisteme; 

 zna uporabiti glavne rezultate evklidske geometrije, zlasti geometrijo trikotnika in kroga, 

lastnosti paralelogramov, podobnost in značilnosti osnovnih geometrijskih teles; zna dokazati 

izjave evklidske geometrije, tako sintetično kot analitično; 
 uporablja kotne funkcije in inverzne kotne funkcije za zapis odvisnosti med elementi dane 

geometrijske konfiguracije; 

 izbere ustrezni koordinatni sistem za analizo danega problema; 

 določi geometrijska mesta iz danih podatkov; 

 zna povezati enačbe in neenačbe z različnimi deli ravnine; 

 zna uporabiti simetrije, translacije in raztege ter zna najti pripadajočo invarianto; 

 v ravnini pozna lastnosti premice, stožnice in presečišča med njimi, v prostoru pa premice, 
ravnine, krogelne površine in zna poiskati presečišča med njimi z uporabo kartezičnega 
koordinatnega sistema; 

 zna ugotoviti injektivnost, surjektivnost ter obstoj inverzne funkcije za funkcije, ki so definirane 

na katerikoli množici; prepozna in uporablja kompozitum funkcij; 

 zna uporabljati osnovne pojme kombinatorike; 

 zna ugotoviti sodost, monotonost ter periodičnost funkcij, ki so definirane na množici oziroma 

podmnožici realnih števil; 
 zna ugotoviti osnovne značilnosti in značilne parametre za: aritmetična in geometrijska 

zaporedja, polinomske funkcije, odsekoma definirane linearne funkcije, racionalne funkcije, 

kotne funkcije, eksponentne in logaritemske funkcije, funkcije z absolutno vrednostjo ter 

enostavne kompozitume vseh navedenih funkcij; 

 iz analitičnega zapisa funkcije zna ugotoviti vse poglavitne značilnosti njenega grafa, in obratno; 
iz grafa funkcije zna načrtati: inverzno funkcijo (če obstaja), obratno funkcijo, absolutno vrednost 

funkcije, ali druge funkcije, pridobljene z geometrijskimi transformacijami; 

 zna diskutirati obstoj in določiti vrednost limite zaporedja, ki je definirano analitično ali 
rekurzivno; 

 zna diskutirati obstoj in določiti vrednost limite funkcije, zlasti limite, ko gre x proti 0, za sin(x)/x 

in (ex-1)/x   in limit, ki jih lahko poenostavimo na le-te; 

 pozna značilnosti zveznosti in odvedljivosti dane funkcije ter zna uporabiti osnovne izreke 
povezane z zveznostjo in odvedljivostjo; 

 zna določiti odvod dane funkcije in razložiti njegov geometrijski pomen; 

 uporablja diferencialni račun pri ekstremalnih problemih; 

 pozna značilnosti integrala zvezne funkcije in zna uporabiti osnovni izrek integralnega računa; 
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 iz danega grafa funkcije zna načrtati graf njenega odvoda in enega izmed njenih integralov; 

 zna razložiti geometrijski pomen določenega integrala in ga uporabiti pri računanju ploščin; 

 zna določiti primitivno funkcijo dane funkcije z uporabo osnovnih integralov, integracije z 

vpeljavo nove spremenljivke ali integracije po delih; 

 določi verjetnost nekega dogodka z uporabo osnovnih izrekov verjetnosti, kombinatorike in 
integralnega računa; 

 oceni odvisnost ali neodvisnost dveh slučajnih dogodkov; 

 analizira verjetnostno porazdelitev slučajne spremenljivke ali množice podatkov in zna določiti 
različne statistične parametre kot so aritmetična sredina, mediana, standardni odklon in 
varianca. 

  

 

Točkovnik za dodelitev ocene za drugo pisno nalogo. Predmet: MATEMATIKA 

 

INDIKATOR (se navezuje na cilje naloge)  

Maksimalno število točk 
za vsak indikator 

(skupno 20) 

Razumevanje 

Dijak je sposoben preučiti dano matematično nalogo, najti in 

interpretirati podatke, izoblikovati morebitne povezave ter 

uporabljati ustrezen grafično-simbolični zapis. 

 

5 

Iskanje strategije reševanja 

Dijak pozna matematične koncepte, ki so potrebni za 

reševanje problema, analizira možne strategije reševanja in 
ugotovi najprimernejšo.  

  

6 

Postopek reševanja 

Dijak koherentno, popolno in pravilno reši problem, 
primerno aplicira pravila in izvede potrebne račune. 

  

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben komentirati in primerno utemeljiti izbrano 

strategijo reševanja, osnovne korake postopka reševanja ter 

skladnost rezultatov z zastavljenim problemom. 

  

4 
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PREDMET: FIZIKA 

Značilnosti izpitne naloge 

Naloga zahteva, da kandidat izbere in reši eno od dveh predlaganih problemskih vaj ter odgovori 

na štiri od osmih predlaganih vprašanj. 

Cilj naloge je preveriti, kako je kandidat usvojil glavne fizikalne koncepte in metode, povezane s 

tematskimi sklopi, ki vertikalno povezujejo vsebine, predelane v celotnem poteku šolanja in so v 
skladu z vsebinami, predvidenimi v veljavnih državnih smernicah za znanstveni licej. 

Naloga predvsem preverja, do katere mere kandidat razume in obvlada znanstveno metodo ter do 

katere mere je zmožen utemeljevati svoje ugotovitve z uporabo hipotez, analogij in fizikalnih 

zakonov. 

V posameznih tematskih sklopih bo naloga lahko zahtevala, da kandidat reši probleme povezane z 
naravnimi pojavi ali poskusi, tako da poišče in pojasni ustrezne modele, jih matematično 
formalizira, kvalitativno utemelji in kritično analizira rezultate. 

Problemi v nalogi se bodo lahko navezovali na klasična besedila ali na pomembne zgodovinske 

dogodke s področja fizike. 

Trajanje pisne naloge: od 4 do 6 ur. 

Osnovni tematski sklopi 

MERJENJE IN PONAZORITEV FIZIKALNIH KOLIČIN 

Napaka (negotovost) meritve 

Ponazoritev fizikalnih količin 

PROSTOR, ČAS IN GIBANJE 

Kinematične fizikalne količine  
Opazovalni sistemi in njihove transformacije 

Gibanje točkastega in togega telesa 

Klasična in relativistična kinematika 

ENERGIJA IN SNOV 

Delo in energija 

Ohranitev energije 

Pretvorbe energije 

Emisija, absorpcija in prenos energije 

VALOVANJE IN DELCI 

Zvočno in elektromagnetno sinusno valovanje 

Pojavi interference 

Dualizem valovanje-delci 

SILE IN POLJA 

Opis sil preko koncepta polja 

Gravitacijsko polje 

Elektromagnetno polje 

Elektromagnetna indukcija  
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Cilji naloge 

Naloga temelji na osnovnih tematskih sklopih in preverja kandidatove sposobnosti, kot so 
navedene v nadaljevanju. Pričakujemo, da kandidat 

 prikaže, tudi grafično, vrednost fizikalne količine in njeno napako v ustreznih merskih enotah; z 
grafom predstavi in pojasni odvisnost med dvema fizikalnima količinama; 

 oceni, ali je zapis izmerjene fizikalne količine z upoštevanjem negotovosti skladen s pravilnim 
opisom opazovanega pojava; 

 določi in pojasni gibanje točkastih in togih teles, na katere delujejo sile; 

 uporabi koncept težišča telesa za analizo gibanja dveh točkastih teles oziroma togega telesa; 

 uporablja Galilejeve ali Lorentzeve transformacije za določitev velikosti kinematičnih in 
dinamičnih fizikalnih količin v različnih opazovalnih sistemih; 

 določi in razloži relativistično gibanje točkastega telesa pod vplivom konstantne sile ali Lorentzeve sile ; 

 uporablja relativistične enačbe za podaljšanje časa in skrčitvijo dolžin ter zna določiti primere, ko 
so veljavni nerelativistični izrazi; 

 zna določiti kinetično energijo gibajočega se točkastega telesa in potencialno energijo točkastega 
telesa, na katerega delujejo sile; 

 pozna odvisnost med spremembo kinetične, potencialne in mehanske energije ter delom, ki ga 
opravijo sile, ki delujejo na telo; 

 uporablja zakon o ohranitvi energije pri analizi gibanja točkastih in togih teles ter pri izmenjavi 
dela in toplote; 

 zna določiti gostoto električne in magnetne energije ter uporabiti koncept prenosa energije pri 
elektromagnetnem valovanju; 

 uporabi ekvivalenco med maso in energijo pri konkretnih primerih, povezanih z radioaktivnimi 

razpadi, jedrsko cepitvijo in zlivanjem jeder; 

 zna razložiti emisijski spekter črnega telesa z uporabo Planckove porazdelitve; 

 zna določiti frekvence oddanega valovanja pri prehodih med energijskimi nivoji Bohrovega atoma; 

 zna določiti valovno dolžino, frekvenco, nihajni čas, fazo in hitrost sinusnega valovanja in pozna 
odvisnosti med temi fizikalnimi količinami; 

 zna razložiti pojav interference pri sinusnem zvočnem in elektromagnetnem valovanju, ki ga 

oddajata dva koherentna izvora; 

 zna razložiti, tudi kvantitativno, dualizem valovanje-delec; 

 zna razložiti pogoj za kvantizacijo pri Bohrovem modelu atoma z uporabo De Brogliejeve zveze; 

 uporabi Einsteinovo enačbo za fotoelektrični pojav; 

 opiše delovanje gravitacijske, električne in magnetne sile z uporabo koncepta polja ter predstavi 

električno in magnetno polje z uporabo silnic; 

 uporabi Gaussov zakon za določitev lastnosti električnega polja, ki jih ustvari simetrična 
porazdelitev električnih nabojev, in za razlago obnašanja električnih nabojev v kovinah; 

 uporabi Ampèrov zakon za določitev lastnosti magnetnega polja, ki ga ustvari električni tok v 
ravnem tokovodniku ali v idealni tuljavi; 

 zna opisati in razložiti pojav elektromagnetne indukcije in izpeljati enačbe za inducirani električni 
tok ter inducirano električno napetost; 

 zna določiti silo, ki deluje na 

a) ravni tokovodnik, skozi katerega teče električni tok ob prisotnosti magnetnega polja; 

b) dva neskončno dolga vzporedna tokovodnika, ko skoznju teče električni tok; 

c) del premikajočega se tokokroga ob prisotnosti magnetnega polja zaradi učinka induciranega 
toka; 

 zna določiti navor magnetnih sil na tuljavo, skozi katero teče električni tok v homogenem 
magnetnem polju. 
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Točkovnik za dodelitev ocene za drugo pisno nalogo. Predmet: FIZIKA. 

 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Analiza 

Dijak je sposoben razčleniti dani fizikalni problem in ga 

pojasniti s pomočjo modelov ali analogij ali zakonov. 

 

5 

Postopek reševanja 

Dijak je sposoben formalizirati probleme ter uporabiti 

matematična in fizikalna orodja, ki so relevantna za 
reševanje. 

 

6 

Kritična interpretacija podatkov 

Dijak je sposoben interpretirati in/ali obdelati dane 

podatke in/ali iz njih izpeljane podatke, lahko tudi 

eksperimentalne, ter preveriti njihovo skladnost z 

izbranim modelom.  

 

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben opisati izbrani postopek reševanja, 
predstaviti dobljene rezultate in preveriti njihovo 

skladnost z zastavljeno nalogo. 

 

4 
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Točkovnik za dodelitev ocene za drugo VEČPREDMETNO pisno nalogo 

 

V primeru, da je z ministrsko uredbo, izdano vsako leto na podlagi 17. člena, 7. odstavka zakonske 

uredbe 62/2017, določena večpredmetna druga pisna naloga, se bodo tako vaje kot vprašalnik 
nanašali na teme, vsebine in problemske situacije, ki omogočajo celovito preverjanje znanja, 

sposobnosti in kompetenc, ki so bili načrtovani tako za vzgojni, kulturni in poklicni profil (PECUP) 

specifične smeri kot za različna predmetna področja. 
 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Analiza 

Dijak je sposoben analizirati dano 

fizikalno/matematično nalogo ter poiskati primerne 

modele, analogije in zakone za opis problema. 

 

5 

 

Postopek reševanja 

Dijak je sposoben formalizirati posamezne korake pri 

reševanju, uporabiti matematične pojme in metode ter 

fizikalne postopke, ki so primerni za reševanje, in izvesti 

potrebne računske operacije. 

 

6 

Razlaga, predstavitev in obdelava podatkov 

Dijak je sposoben interpretirati in/ali obdelati dane 

podatke in/ali pridobljene podatke, tudi 

eksperimentalnega tipa, in preveriti ustreznost 

izbranega modela. Dijak je sposoben predstaviti in med 

seboj povezati podatke z uporabo primernega 

grafično/simbolnega prikaza 

 

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben opisati izbrani postopek reševanja, 
strategijo reševanja in osnovne korake. Dijak je 

sposoben predstaviti dobljene rezultate in oceniti 

njihovo skladnost z zastavljeno nalogo. 

 

4 
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Referenčni okvir za pripravo in izvedbo druge pisne naloge na državnem izpitu 

 

LICEJSKA SMER  

KODEKS LI03 ZNANSTVENI LICEJ UPORABNE ZNANOSTI  

 

PREDMET: MATEMATIKA 

Značilnosti izpitne naloge 

Naloga zahteva, da kandidat izbere in reši eno od dveh predlaganih problemskih vaj ter odgovori 

na štiri od osmih predlaganih vprašanj. 
Cilj naloge je preveriti, kako je dijak usvojil glavne koncepte in metode osnov matematike, tudi z 

zgodovinsko-kritičnega zornega kota, ki so povezani z vsebinami, kot so predvideni v veljavnih 

državnih smernicah za celotni potek šolanja na znanstvenem liceju. 
Naloga predvsem preverja, do katere mere kandidat razume in obvlada metode dokazovanja na 

različnih področjih matematike ter do katere mere je sposoben pravilno zagovarjati svoje 
ugotovitve z uporabo matematičnih metod in konceptov ter z logičnim sklepanjem. 
V posameznih tematskih sklopih bo naloga lahko zahtevala, da kandidat bodisi preveri ali dokaže 
izjave tudi z uporabo induktivne metode bodisi da sestavi primere ali protiprimere, uporabi izreke 

in postopke, kot tudi da sestavi ali razloži modele in reši problemske vaje. Problemi bodo lahko 

abstraktni, aplikativni ali pa se bodo navezovali na klasična besedila ali na pomembne zgodovinske 
dogodke s področja matematike. Računi se bodo navezovali le na enostavne in realne situacije. 

Trajanje pisne naloge: od 4 do 6 ur. 

Osnovni tematski sklopi 

ARITMETIKA IN ALGEBRA  

Prikaz številskih množic ter aritmetične operacije 

Algebra polinomov  

Enačbe, neenačbe in sistemi 

EVKLIDSKA IN KARTEZIČNA GEOMETRIJA 

Trikotniki, krogi, paralelogrami 

Trigonometrične funkcije 

Koordinatni sistemi in geometrijska mesta točk 

Geometrijski liki in telesa 

MNOŽICE IN FUNKCIJE 

Lastnosti funkcij in zaporedij 

Elementarne funkcije in zaporedja 

Diferencialni račun 

Integralni račun 

VERJETNOST IN STATISTIKA 

Verjetnost dogodka 

Pogojna verjetnost 

Opisna statistika  
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Cilji naloge 

Naloga temelji na osnovnih tematskih sklopih in preverja kandidatove sposobnosti, kot so 
navedene v nadaljevanju. Pričakujemo, da kandidat 

 zna uporabiti različne prikaze števil ter ugotovi njihovo pripadnost množicam N, Z, Q, R in C; 

geometrijsko prikaže operacije seštevanja in množenja v C; 

 pozna povezavo med ničlami polinoma, razcepom polinoma na linearne faktorje in koeficienti 

polinoma; uporablja princip identičnosti polinomov; 

 reši (tudi grafično) algebrske enačbe in neenačbe (in njihove sisteme) do druge stopnje ter tiste, 

ki jih je mogoče preoblikovati na takšne enačbe, neenačbe in sisteme; 

 zna uporabiti glavne rezultate evklidske geometrije, zlasti geometrijo trikotnika in kroga, 

lastnosti paralelogramov, podobnost in značilnosti osnovnih geometrijskih teles; zna dokazati 

izjave evklidske geometrije, tako sintetično kot analitično; 
 uporablja kotne funkcije in inverzne kotne funkcije za zapis odvisnosti med elementi dane 

geometrijske konfiguracije; 

 izbere ustrezni koordinatni sistem za analizo danega problema; 

 določi geometrijska mesta iz danih podatkov; 

 zna povezati enačbe in neenačbe z različnimi deli ravnine; 

 zna uporabiti simetrije, translacije in raztege ter zna najti pripadajočo invarianto; 

 v ravnini pozna lastnosti premice, stožnice in presečišča med njimi, v prostoru pa premice, 
ravnine, krogelne površine in zna poiskati presečišča med njimi z uporabo kartezičnega 
koordinatnega sistema; 

 zna ugotoviti injektivnost, surjektivnost ter obstoj inverzne funkcije za funkcije, ki so definirane 

na katerikoli množici; prepozna in uporablja kompozitum funkcij; 

 zna uporabljati osnovne pojme kombinatorike; 

 zna ugotoviti sodost, monotonost ter periodičnost funkcij, ki so definirane na množici oziroma 

podmnožici realnih števil; 
 zna ugotoviti osnovne značilnosti in značilne parametre za: aritmetična in geometrijska 

zaporedja, polinomske funkcije, odsekoma definirane linearne funkcije, racionalne funkcije, 

kotne funkcije, eksponentne in logaritemske funkcije, funkcije z absolutno vrednostjo ter 

enostavne kompozitume vseh navedenih funkcij; 

 iz analitičnega zapisa funkcije zna ugotoviti vse poglavitne značilnosti njenega grafa, in obratno; 
iz grafa funkcije zna načrtati: inverzno funkcijo (če obstaja), obratno funkcijo, absolutno vrednost 

funkcije, ali druge funkcije, pridobljene z geometrijskimi transformacijami; 

 zna diskutirati obstoj in določiti vrednost limite zaporedja, ki je definirano analitično ali 
rekurzivno; 

 zna diskutirati obstoj in določiti vrednost limite funkcije, zlasti limite, ko gre x proti 0, za sin(x)/x 

in (ex-1)/x   in limit, ki jih lahko poenostavimo na le-te; 

 pozna značilnosti zveznosti in odvedljivosti dane funkcije ter zna uporabiti osnovne izreke 
povezane z zveznostjo in odvedljivostjo; 

 zna določiti odvod dane funkcije in razložiti njegov geometrijski pomen; 

 uporablja diferencialni račun pri ekstremalnih problemih; 

 pozna značilnosti integrala zvezne funkcije in zna uporabiti osnovni izrek integralnega računa; 
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 iz danega grafa funkcije zna načrtati graf njenega odvoda in enega izmed njenih integralov; 

 zna razložiti geometrijski pomen določenega integrala in ga uporabiti pri računanju ploščin; 

 zna določiti primitivno funkcijo dane funkcije z uporabo osnovnih integralov, integracije z 

vpeljavo nove spremenljivke ali integracije po delih; 

 določi verjetnost nekega dogodka z uporabo osnovnih izrekov verjetnosti, kombinatorike in 
integralnega računa; 

 oceni odvisnost ali neodvisnost dveh slučajnih dogodkov; 

 analizira verjetnostno porazdelitev slučajne spremenljivke ali množice podatkov in zna določiti 
različne statistične parametre kot so aritmetična sredina, mediana, standardni odklon in 
varianca. 

  

Točkovnik za dodelitev ocene za drugo pisno nalogo. Predmet: MATEMATIKA   
 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Razumevanje 

Dijak je sposoben preučiti dani matematični nalogo, najti in 

interpretirati podatke, izoblikovati morebitne povezave ter 

uporabljati ustrezen grafično-simbolični zapis. 

 

5 

Iskanje strategije reševanja 

Dijak pozna matematične koncepte, ki so potrebni za 

reševanje problema, analizira možne strategije reševanja in 
ugotovi najprimernejšo.  

  

6 

Postopek reševanja 

Dijak koherentno, popolno in pravilno reši problem, 
primerno aplicira pravila in izvede potrebne račune. 

  

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben komentirati in primerno utemeljiti izbrano 

strategijo reševanja, osnovne korake postopka reševanja ter 

skladnost rezultatov z zastavljenim problemom. 

  

4 
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PREDMET: FIZIKA 

Značilnosti izpitne naloge 

Naloga zahteva, da kandidat izbere in reši eno od dveh predlaganih problemskih vaj ter odgovori 

na štiri od osmih predlaganih vprašanj. 

Cilj naloge je preveriti, kako je kandidat usvojil glavne fizikalne koncepte in metode, povezane s 

tematskimi sklopi, ki vertikalno povezujejo vsebine, predelane v celotnem poteku šolanja in so v 
skladu z vsebinami, predvidenimi v veljavnih državnih smernicah za znanstveni licej. 

Naloga predvsem preverja, do katere mere kandidat razume in obvlada znanstveno metodo ter do 

katere mere je zmožen utemeljevati svoje ugotovitve z uporabo hipotez, analogij in fizikalnih 
zakonov. 

V posameznih tematskih sklopih bo naloga lahko zahtevala, da kandidat reši probleme povezane z 
naravnimi pojavi ali poskusi, tako da poišče in pojasni ustrezne modele, jih matematično 
formalizira, kvalitativno utemelji in kritično analizira rezultate. 

Problemi v nalogi se bodo lahko navezovali na klasična besedila ali na pomembne zgodovinske 

dogodke s področja fizike. 

Trajanje pisne naloge: od 4 do 6 ur. 

Osnovni tematski sklopi 

MERJENJE IN PONAZORITEV FIZIKALNIH KOLIČIN 

Napaka (negotovost) meritve 

Ponazoritev fizikalnih količin 

PROSTOR, ČAS IN GIBANJE 

Kinematične fizikalne količine 

Opazovalni sistemi in njihove transformacije 

Gibanje točkastega in togega telesa 

Klasična in relativistična kinematika 

ENERGIJA IN SNOV 

Delo in energija 

Ohranitev energije 

Pretvorbe energije 

Emisija, absorpcija in prenos energije 

VALOVANJE IN DELCI 

Zvočno in elektromagnetno sinusno valovanje 

Pojavi interference 

Dualizem valovanje-delci 

SILE IN POLJA 

Opis sil preko koncepta polja 

Gravitacijsko polje 

Elektromagnetno polje 

Elektromagnetna indukcija  
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Cilji naloge 

Naloga temelji na osnovnih tematskih sklopih in preverja kandidatove sposobnosti, kot so 
navedene v nadaljevanju. Pričakujemo, da kandidat 

 prikaže, tudi grafično, vrednost fizikalne količine in njeno napako v ustreznih merskih enotah; z 
grafom predstavi in pojasni odvisnost med dvema fizikalnima količinama; 

 oceni, ali je zapis izmerjene fizikalne količine z upoštevanjem negotovosti skladen s pravilnim 
opisom opazovanega pojava; 

 določi in pojasni gibanje točkastih in togih teles, na katere delujejo sile; 

 uporabi koncept težišča telesa za analizo gibanja dveh točkastih teles oziroma togega telesa; 

 uporablja Galilejeve ali Lorentzeve transformacije za določitev velikosti kinematičnih in 
dinamičnih fizikalnih količin v različnih opazovalnih sistemih; 

 določi in razloži relativistično gibanje točkastega telesa pod vplivom konstantne sile ali Lorentzeve sile ; 

 uporablja relativistične enačbe za podaljšanje časa in skrčitvijo dolžin ter zna določiti primere, ko 
so veljavni nerelativistični izrazi; 

 zna določiti kinetično energijo gibajočega se točkastega telesa in potencialno energijo točkastega 
telesa, na katerega delujejo sile; 

 pozna odvisnost med spremembo kinetične, potencialne in mehanske energije ter delom, ki ga 
opravijo sile, ki delujejo na telo; 

 uporablja zakon o ohranitvi energije pri analizi gibanja točkastih in togih teles ter pri izmenjavi 
dela in toplote; 

 zna določiti gostoto električne in magnetne energije ter uporabiti koncept prenosa energije pri 
elektromagnetnem valovanju; 

 uporabi ekvivalenco med maso in energijo pri konkretnih primerih, povezanih z radioaktivnimi 

razpadi, jedrsko cepitvijo in zlivanjem jeder; 

 zna razložiti emisijski spekter črnega telesa z uporabo Planckove porazdelitve; 

 zna določiti frekvence oddanega valovanja pri prehodih med energijskimi nivoji Bohrovega atoma; 

 zna določiti valovno dolžino, frekvenco, nihajni čas, fazo in hitrost sinusnega valovanja in pozna 

odvisnosti med temi fizikalnimi količinami; 
 zna razložiti pojav interference pri sinusnem zvočnem in elektromagnetnem valovanju, ki ga 

oddajata dva koherentna izvora; 

 zna razložiti, tudi kvantitativno, dualizem valovanje-delec; 

 zna razložiti pogoj za kvantizacijo pri Bohrovem modelu atoma z uporabo De Brogliejeve zveze; 

 uporabi Einsteinovo enačbo za fotoelektrični pojav; 

 opiše delovanje gravitacijske, električne in magnetne sile z uporabo koncepta polja ter predstavi 

električno in magnetno polje z uporabo silnic; 

 uporabi Gaussov zakon za določitev lastnosti električnega polja, ki jih ustvari simetrična 
porazdelitev električnih nabojev, in za razlago obnašanja električnih nabojev v kovinah; 

 uporabi Ampèrov zakon za določitev lastnosti magnetnega polja, ki ga ustvari električni tok v 
ravnem tokovodniku ali v idealni tuljavi; 

 zna opisati in razložiti pojav elektromagnetne indukcije in izpeljati enačbe za inducirani električni 
tok ter inducirano električno napetost; 

 zna določiti silo, ki deluje na 

a) ravni tokovodnik, skozi katerega teče električni tok ob prisotnosti magnetnega polja; 

b) dva neskončno dolga vzporedna tokovodnika, ko skoznju teče električni tok; 

c) del premikajočega se tokokroga ob prisotnosti magnetnega polja zaradi učinka induciranega toka ; 

 zna določiti navor magnetnih sil na tuljavo, skozi katero teče električni tok v homogenem 
magnetnem polju. 
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Točkovnik za dodelitev ocene za drugo pisno nalogo. Predmet: FIZIKA. 

 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Analiza 

Dijak je sposoben razčleniti dani fizikalni problem in ga 

pojasniti s pomočjo modelov ali analogij ali zakonov. 

 

5 

Postopek reševanja 

Dijak je sposoben formalizirati problemen ter uporabiti 

matematična in fizikalna orodja, ki so relevantna za 
reševanje. 

 

6 

Kritična interpretacija podatkov 

Dijak je sposoben interpretirati in/ali obdelati dane 

podatke in/ali iz njih izpeljane podatke, lahko tudi 

eksperimentalne, ter preveriti njihovo skladnost z 

izbranim modelom.  

 

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben opisati izbrani postopek reševanja, 
predstaviti dobljene rezultate in preveriti njihovo 

skladnost z zastavljeno nalogo. 

 

4 
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PREDMET: NARAVOSLOVJE 

 

Značilnosti izpitne naloge 

Druga pisna naloga zahteva od kandidata, da reši eno izmed treh daljših predlaganih vaj in štiri 
izmed osmih predlaganih kratkih vprašanj. V okviru učnega načrta znanstvenega liceja uporabnih 
znanosti sestavljajo učni predmet "Naravoslovje" tri disciplinska področja - kemija, biologija in 

vede o Zemlji, ki vsako s svojo specifiko prispevajo k oblikovanju enovitega znanstvenega znanja. 

Cilj naloge je preveriti, kako je kandidat usvojil temeljna znanja, v skladu z vsebinami, ki jih 

predvidevajo omenjena disciplinska področja v veljavnih državnih smernicah za znanstveni licej 
uporabnih znanosti. 

Za preverjanje spretnosti, opisanih v ciljih, bo naloga sestavljena tako, da bo moral kandidat 

preučiti problem, predstavljen z dokumenti, tabelami, grafi, zemljevidi, formulami ali analogijami, 
ga analizirati ter pojasniti in utemeljiti izbrani postopek reševanja in končno tudi oblikovati 
posplošitev opazovanega pojava. 
Trajanje pisne naloge: od štiri do šest ur. 

 

 

Osnovni tematski sklopi  

KEMIJA 

Struktura in lastnosti molekul 

Termodinamika kemijskih reakcij 

Energijska in encimska presnova 

BIOLOGIJA 

Struktura in specifične naloge prokariontskih in evkariontskih celic 

Molekularna biologija in genetski inženiring 

VEDE O ZEMLJI 

Dinamika ozračja in podnebja 

Modeli globalne tektonike 
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Cilji naloge 

Naloga temelji na osnovnih tematskih sklopih in preverja kandidatove sposobnosti, kot so 
navedene v nadaljevanju. Pričakujemo, da kandidat 

 je sposoben povezati strukturo in značilnosti molekul s kemijskimi vezmi, ki jih gradijo, in s 

hibridizacijskimi stanji atomov; 

 prepozna ravnovesna stanja tudi v vodnih raztopinah; 

 prepozna energijske vidike kemijskih reakcij; 

 pri organskih spojinah zna ugotoviti povezavo med funkcionalno skupino in reaktivnostjo ter zna 

uporabiti koncepte elektrofila in nukleofila pri razlagi organskih reakcij; 

 zna ugotoviti povezavo med kinetiko kemijskih reakcij in mehanizmi katalize; 

 je sposoben razložiti energijske spremembe, ki so osnova za izvor življenja; 

 prepozna posamezne dele celice in jim zna pripisati specifično nalogo; 

 zna razložiti dedne lastnosti z uporabo modelov klasične genetike; 

 je sposoben povezati strukturo DNK-ja s temeljno nalogo, ki jo ta molekula ima pri prenosu 

dednih informacij; 

 zna ugotoviti vlogo genetskih sprememb pri dednih boleznih in evolucijskih procesih; 

 zna ugotoviti povezavo med dinamično strukturo DNK-ja in mehanizmi regulacije; 

 je sposoben poiskati in izbrati tehnike genetskega inženiringa, ki so primerne dani uporabi; 
 je sposoben sestaviti meteorološki model iz eksperimentalnih podatkov; 

 zna brati vremenske karte; 

 pozna razliko med podnebjem in vremenom; 

 pozna tektonsko aktivna območja našega planeta ter njihove potresne in vulkanske značilnosti; 
 zna rekonstruirati premike plošč skozi čas z uporabo magnetnih lastnosti kamnin; 

 zna razložiti geološke pojave na robu plošče s pomočjo teorije globalne tektonike. 
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Točkovnik za dodelitev ocene za drugo pisno nalogo. Predmet: NARAVOSLOVJE. 
 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Analiza 

Dijak je sposoben preučiti dani problem ter najti bistvene 

značilnosti pojava, analogije, zveze in vzročno-posledične 
povezave. 

 

5 

Raziskovanje 

Dijak je sposoben izoblikovati hipoteze, ki so usklajene z 

izoblikovano analizo, izdelati ter/ali uporabiti ustrezne 

interpretativne modele. Smiselno uporablja računske 
postopke, formule, sheme, miselne vzorce in grafe. 

 

6 

Predstavitev 

Dijak je sposoben urediti in predstaviti rezultate na jasen 

in učinkovit način z uporabo specifične terminologije in 
primernih komunkacijskih orodij (grafi, preglednice, 

formule, sheme, miselni vzorci, risbe,..). 

 

5 

Uporaba in prenos znanja 

Dijak je sposoben abstrakcije, posploševanja ter prenosa 
strategij v drugačne kontekste in nove okoliščine. 
Sposoben je kritično oceniti izvedene postopke in 

dobljene rezultate glede na zastavljene cilje. 

 

4 
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Točkovnik za dodelitev ocene za drugo VEČPREDMETNO pisno nalogo 

 

V primeru, da je z ministrsko uredbo, izdano vsako leto na podlagi 17. člena, 7. odstavka zakonske 
uredbe 62/2017, določena večpredmetna druga pisna naloga, se bodo tako vaje kot vprašalnik 
nanašali na teme, vsebine in problemske situacije, ki omogočajo celovito preverjanje znanja, 

sposobnosti in kompetenc, ki so bili načrtovani tako za vzgojni, kulturni in poklicni profil (PECUP) 

specifične smeri kot za različna predmetna področja. 
 

Indikator (se navezuje na cilje naloge) 

Maksimalno število točk za 
vsak indikator 

(skupno 20) 

Analiza 

Dijak je sposoben preučiti dani problem, najti bistvene 

značilnosti pojava in ga pojasniti s pomočjo modelov, 
analogij ali zakonov. 

 

5 

 

Postopek reševanja 

Dijak je sposoben formalizirati probleme, uporabiti 

matematične koncepte in metode ter fizikalna orodja, ki so 
relevantna za reševanje, in izvesti potrebne računske 
postopke. 

 

6 

Razlaga, predstavitev in obdelava podatkov 

Dijak je sposoben interpretirati in/ali obdelati dane in/ali iz 

njih izpeljane podatke, lahko tudi eksperimentalne, ter 

preveriti njihovo skladnost z izbranim modelom. Dijak je 

sposoben predstaviti in med seboj povezati podatke z 

uporabo ustreznega grafično/simbolnega zapisa. 

 

5 

Utemeljevanje 

Dijak je sposoben opisati izbrani postopek reševanja, 
strategijo reševanja in osnovne korake. Dijak je sposoben 
predstaviti dobljene rezultate in preveriti njihovo skladnost 

z zastavljeno nalogo v znanstveno ustreznem jeziku. 

 

4 
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3.  Zbirke vaj 

3.1. Urejena zbirka matematičnih kratkih vaj 
3.2. Urejena zbirka fizikalnih kratkih vaj  
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ZBIRKA KRATKIH VAJ IZ MATEMATIKE 

UREJENA PO POGLAVJIH 

 

 

IZ VPRAŠALNIKOV 

DRŽAVNIH IZPITOV 2014-2019 

IN SIMULACIJ DRŽAVNIH IZPITOV 2018-2019  
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MATEMATIKA - SNOV IZ PREJŠNJIH LETNIKOV 
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MATEMATIKA - KOMBINATORIKA IN VERJETNOST 
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MATEMATIKA - GEOMETRIJA 
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ANALITIČNA GEOMETRIJA 
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MATEMATIKA - LIMITE IN ZAPOREDJA 
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MATEMATIKA - ŠTUDIJ FUNKCIJE IN TANGENTA NA FUNKCIJO 
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MATEMATIKA - EKSTREMALNI PROBLEMI 

 

 

 

 
MATEMATIKA – IZREKI (LAGRANGE, ROLLE) 
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MATEMATIKA - INTEGRALI  
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MATEMATIKA - DIFERENCIALNE ENAČBE 
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ZBIRKA KRATKIH VAJ IZ FIZIKE 

UREJENA PO POGLAVJIH 

 

 

IZ VPRAŠALNIKOV 

DRŽAVNIH IZPITOV 2019 

IN SIMULACIJ DRŽAVNIH IZPITOV 2018-2019 
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FIZ - SNOV PREJŠNJIH LETNIKOV 
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FIZIKA - ELEKTROSTATIKA IN ELEKTRIČNI TOK 

 



ZBIRKA KRATKIH VAJ FIZIKA 
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FIZIKA - MAGNETNO POLJE IN INDUKCIJA 



ZBIRKA KRATKIH VAJ FIZIKA 
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FIZIKA – ZVOK, E.M. VALOVANJE IN MAXWELLOVE ENAČBE 



ZBIRKA KRATKIH VAJ FIZIKA 
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ZBIRKA KRATKIH VAJ FIZIKA 
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FIZIKA - MODERNA FIZIKA 



ZBIRKA KRATKIH VAJ FIZIKA 
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FIZIKA - RELATIVNOST 
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4.  Simulacije iz matematike in fizike 2018-2019 

4.1. Simulacija matematike 20-12-2018 

4.2. Simulacija fizike 20-12-2018 

4.3. Simulacija matematike in fizike 20-12-2018 (s točkovnikom) 
4.4. Simulacija matematike in fizike 28-02-2019 (s točkovnikom) 
4.5. Simulacija matematike in fizike 02-04-2019(s točkovnikom) 
4.6. Točkovniki simulacij 4.3, 4.4 in 4.5 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

 

DRUGA PISNA NALOGA - PRIMER 

Smer: LI02– ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

 

Naloga iz: MATEMATIKE 

 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

VAJA 1  

Dani sta realni konstanti 𝑆 > 0 in 𝑘 > 0 in funkcija 𝑓𝑘(𝑥):  

  

Njen graf označimo z Γ𝑘.   

S funkcijo 𝑓𝑘(𝑥) želimo ponazoriti, kako se s časom razvija populacija, ki se lahko razmnožuje, a ji omejenost razpoložljivih virov postavlja neke vrste “trajnostno mejo”, ki je ne sme prekoračiti. 
1. Pokaži, da vrednosti funkcije 𝑓𝑘(𝑥) ostajajo v notranjosti odprtega intervala, ki ima kot spodnjo 

mejo vrednost 0, kot zgornjo mejo pa vrednost S, ki predstavlja trajnostno mejo. 

2. Z opazovanjem grafa poišči geometrijsko transformacijo, ki preslika graf Γ𝑘 v graf lihe funkcije. 

Določi analitični zapis te funkcije. 

3. Grafično ali analitično poišči vrednost x, ko je hitrost rasti populacije, ki sledi modelu opisanim s 
funkcijo 𝑓𝑘(𝑥), maksimalna; določi nato vrednost maksimalne hitrosti v odvisnosti od parametrov 
S in k .  

Med preučevanjem vzorca bakterijske kulture v okolju z omejenimi viri želiš poenostaviti račune in 
pomisliš, da bi namesto funkcije 𝑓𝑘(𝑥) izbral njen približek, 𝑔𝑘(𝑥), katerega graf je prikazan na spodnji 

sliki. 
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Vrednosti 𝑔𝑘(𝑥) se povečajo od 0 do S tako, da sledijo linearni odvisnosti s smernim koeficientom, ki je 

enak strmini grafa Γ𝑘 v točki z absciso 0.   

4. Zapiši analitični izraz za funkcijo 𝑔𝑘(𝑥)  v odvisnosti od parametrov S in k.  

5. Opiši postopek, s katerim bi ocenil sprejemljivost približka 𝑔𝑘(𝑥) za 𝑓𝑘(𝑥). 

6. Ali dobimo boljši približek, ko se vrednost parametra k veča? Utemelji svoj odgovor. 

VAJA 2  

Na tvojem liceju je v sklopu “Dela ob učenju” za dijake petega letnika predviden staž v tovarni ICE 
EXPRESS, ki ima sedež v tvoji deželi. Ob prihodu v tovarno razdelijo dijake na več skupin. Po obisku 

tovarne in laboratorijev tvoja skupina sodeluje na srečanju o proizvodnih procesih. 

Stranka je naročila pošiljko kosov ledu v obliki kvadrov s kvadratno osnovno ploskvijo in s prostornino 

10 dm3, ki morajo imeti čim manjšo izmenjavo toplote z okoljem, tako da mine čim več časa, preden se 
stopijo. 

Tvoja skupina mora poiskati geometrijske razsežnosti za proizvodnjo kosov ledu ob upoštevanju dejstva, 
da pride do izmenjave toplote z okolico na površini kocke. 

1. Izračunaj vrednost stranice b kvadratne osnovne ploskve in pripadajoče višine h, tako da bo 

izmenjava toplote čim manjša. 
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Vsak kos ledu ima na koncu proizvodnega procesa temperaturo -18°C, nato ga tekoči trak prenese do 
hladilnega tovornjaka. Ta prehod traja 2 minuti v okolju, ki ima temperaturo 10°C. Led se v tem okolju 

začne segrevati; hitrost segrevanja se zmanjšuje in je odvisna od razlike med temperaturo ledu in 

temperaturo okolja. Taljenje ledu se bo začelo pri 0°C. 

2. Med spodnjimi funkcijami izberi najprimernejšo za opis procesa segrevanja pred začetkom taljenja 
(Ta = temperatura okolja,  Tg = temperatura ledu v trenutku t = 0, T(t) = temperatura ledu v trenutku 

t, kjer  je t čas od začetka segrevanja, merjen v minutah). Svojo izbiro utemelji. 𝑇(𝑡) = (𝑇𝑎 − 𝑇𝑔)𝑒−𝐾𝑡  𝑇(𝑡) = (𝑇𝑎 − 𝑇𝑔). (1 − 𝑒−𝐾𝑡) + 𝑇𝑔  𝑇(𝑡) = (𝑇𝑎 − 𝑇𝑔)𝑒𝐾𝑡 − 𝑇𝑎  

Nato določi vrednost parametra K, tako da se kos ledu ne bo začel taliti med prenosom do hladilnega 

tovornjaka. 

3. Ker je parameter K odvisen od raznih produkcijskih faktorjev, je napaka na njegovi efektivni 

vrednosti 10%. Misliš, da je zaradi tega 10 % tudi napaka na vrednosti temperature T kosa ledu v 

trenutku, ko pride do hladilnega tovornjaka? Utemelji svoj odgovor kvalitativno ali kvantitativno. 

Za vodo, ki  služi za proizvodnjo enega kosa ledu, v tovarni po navadi uporabljajo valjasto posodo s 

polmerom osnovne ploskve 1,5 m in višino 2 dm 

4. Če veš, da se pri prehodu vode v led prostornina poveča za 9,05%, ugotovi, ali je taka posoda 

dovolj velika za količino vode, ki je potrebna za proizvodnjo enega naročenega kosa ledu in, če je 
tako, določi do kolikšne višine od dna posode seže voda. 

.  
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VPRAŠALNIK  

1) Na spodnji sliki je prikazan graf funkcije 𝑓′(𝑥), ki je odvod funkcije 𝑓(𝑥).  Graf ima navpično 
asimptoto pri 𝑥 = 0. Če predpostavimo, da je funkcija 𝑓 definirana v ℝ, opiši odvedljivost funkcije 
v točki z absciso 0 in nariši možen graf funkcije v okolici vrednosti 0. 

  
  

2) Določi vrednost za k, tako da tangenta v izhodišču na graf funkcije  
 

  
  

oklepa kot 𝜋⁄6 radianov z abscisno osjo.  

  

3) Reši izključno z grafičnim postopkom neenačbo: 
  

|𝑥 − 2| > |𝑥 − 6|  

  

 

4) Krog s polmerom R in središčem v spodnjem levem oglišču kvadrata na sliki pokriva polovico 

kvadrata; krog s polmerom r in središčem v središču kvadrata prekriva tudi polovico površine. Če 
vemo, da sta kvadrata enako velika, določi razmerje R/r. 
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5) Dani sta točki 𝐴(𝑎, 𝑎2) in 𝐵(𝑏, 𝑏2) na paraboli 𝑦 = 𝑥2 . Načrtaj daljico OC, vzporedno daljici AB, 

ki gre skozi izhodišče in točko 𝐶(𝑐, 𝑐2).  

  

Dokaži, da je 𝑎 + 𝑏 = 𝑐.  

Načrtaj še eno vzporedno daljico DE, ki gre skozi točki D in E, ki pripadata paraboli, in pokaži da 
sredinske točke treh daljic ležijo na isti premici.  

6) Graf kubične polinomske funkcije 𝑦 = 𝑓(𝑥) se dotika osi x v točkah z absciso 10, 100 in 1000. Je 

ta podatek zadosten za določitev koordinate točke prevoja? Če si odgovoril pritrdilno, jih poišči. 
Če pa nisi odgovoril pritrdilno, razloži zakaj.  
  

7) Krogla, s središčem v točki 𝐾(1, 0, 1), je tangentna na ravnino Π z enčbo 𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 + 1 =0. V 

kateri točki se dotikata? Kolikšen je polmer krogle? 

 

8) Če vržeš kovanec dvakrat, je verjetnost, da dobiš en grb in eno cifro (v kateremkoli vrstnem redu) 

enak 50%. Če kovanec vržeš 4 krat, ali je verjetnost, da dobiš dva grba in dve cifri, v kateremkoli 
vrstnem redu, še vedno 50%? Utemelji svoj odgovor.  

  

  

  

 

 

 

 

______________________________________ 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (8.odstavek 18.člen M.U. št.350/2018). 

Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

DRUGA PISNA NALOGA - PRIMER 

Smer: LI02, EA02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

Naloga iz: FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

VAJA 1  

V fizikalnem laboratoriju ti je profesor prikazal prostorsko sliko magnetnega polja, ki ga ustvarja tuljava, 

v kateri teče električni tok. Uporabil je železne opilke, ki se razporedijo v vzorec, ki zrcali potek 

magnetnih silnic, in napravo, ki je poznana kot »Hallova sonda« ali »Hallov merilnik magnetnega 

polja«, s katero je profesor izmeril velikost gostote magnetnega polja v različnih točkah. 

Hallov pojav je leta 1879 odkril ameriški fizik Edwin Herbert Hall. Pojav omogoča merjenje gostote 

magnetnega polja potom meritve električne napetosti ∆VH („Hallova napetost“). Na spletu si poleg teh 

informacij našel še shematski opis delovanja merilne naprave. 

„Skozi bakreno ploščico s prečnim presekom pravokotne oblike 𝑆 = 𝑙 ∙ ℎ teče konstantni električni tok. 
Ko postavimo ploščico v homogeno magnetno polje, ki je usmerjeno kot kaže slika, se sprednja stran 
ploščice naelektri pozitivno, zadnja (skrita) stran ploščice pa negativno. Med sprednjo in zadnjo 
stranjo ploščice se ustvari električna napetost ∆VH („Hallova napetost“) in med njima je prisotno 

električno polje („Hallovo polje“), usmerjeno kot kaže slika.“ 

  

1. Razloži nastanek električnega polja 𝐸𝐻 in električne napetosti ∆𝑉𝐻. 

2. Hallov pojav lahko uporabimo za določitev predznaka gibajočih se električnih nabojev v kovinskih 

tokovodnikih. Kvalitativno opiši spremembe v pojavu glede na predznak gibajočih se nabojev. 

3. Dokaži premo sorazmerje ∆𝑉𝐻 = 𝑘𝐵 med električno napetostjo, ki nastane med prednjo in zadnjo 
stranjo ploščice ter velikostjo gostote magnetnega polja B, ko pride do ravnovesja med silami, ki 

delujejo na gibajoče se naboje. 

4. Pred uporabo Hallove sonde je treba umeriti napravo, oziroma treba je izmeriti vrednosti napetosti ∆𝑉𝐻 

za znane vrednosti gostote magnetnega polja B. V spodnji preglednici so zapisani eksperimentalni 

podatki umeritve,narejene v laboratoriju: 
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B[mT]  100  200  300  400  500  ∆𝑉𝐻  [10-7 V]  0,70  1,5  2,3  3,4  4,3  

    

Pokaži, da so ti podatki v skladu s predpostavko, da sta ∆𝑉𝐻 in 𝐵 premo sorazmerni, nariši umeritveni graf 
in oceni vrednost sorazmernostne konstante k. Kako bi določil napako ocenjene vrednosti? 

5. Če je  ℎ = 0,10 cm in 𝑙 = 2,0 cm ter je vrednost konstante k enaka 9,1 ∙ 10−7 V⁄T , poišči hitrost 

prevodnih elektronov v bakru (prečna hitrost). S tem podatkom in z znano vrednostjo električnega toka 𝐼 = 1,0 A izračunaj gostoto naboja na enoto prostornine v bakreni ploščici. 
  

VAJA 2         

Dva asteroida, označena z 𝛼  in 𝛽, sta bila odkrita na razdaljah 𝐿0𝛼 = 4 svetlobne ure (enakovredno 

 4,317 ∙ 1012m) in 𝐿0𝛽 = 7,5 svetlobnih ur (enakovredno 8,094 ∙ 1012m) glede na Zemljo. Asteroida 

se premikata vzporedno z Zemljo in njuno hitrost glede na Zemljo lahko zanemarimo. Dve vesoljski ladji, A in B, vzletita sočasno proti asteroidoma na izvidniški let. Ladjica A mora 
preleteti asteroid 𝛼, ladjica B pa asteroid 𝛽. 

Ladji A in B potujeta premo in enakomerno z relativistično hitrostjo. Ladja B, ki mora prepotovati večjo 
razdaljo, uprablja močnejši pogon in potuje hitreje od ladje A. 

V opazovalnem sistemu Zemlje je v začetnem trenutku t=0 situacija taka, kot jo opiše spodnja slika: 

 

Naslednji dve sliki pa morata opisati situacijo v trenutku t=0 v opazovalnem sistemu ladje A, oziroma v 

opazovalnem sistemu ladje B. 

  

A 

B 

L 0  
L 0  

  

v A 

v B 
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1. Dopolni obe sliki tako, da narišeš na vsak objekt vektor, ki predstavlja njegovo hitrost v ustreznem 

opazovalnem sistemu, in zraven vsake razdalje napiši enačbo, s katero bi to razdaljo lahko izračunal. 
Razloži, katere so razlike v opazovalnih sistemih A in B v primerjavi z opazovalnim sistemom Zemlja. 

Poveljnik misije namerava nagraditi astronavta, ki bo prvi dosegel njemu dodeljen asteroid. Astronavta 

se dogovorita, da si pošljeta čas prihoda na asteroid, ki je cilj misije vsakega izmed njiju. 

2. Ko vesoljska ladja A doseže asteroid , ura na krovu ladje kaže čas 𝑡𝛼′ = 9h 9min 54s   (oziroma 

3,299∙104 s) in ko vesoljska ladja B doseže asteroid  tudi njena ura na krovu kaže čas 𝑡𝛽′ =9h  9min  54s . Izračunaj hitrost ladje A in hitrost ladje B (v enotah c) glede na Zemljo. Izračunaj tudi 
relativno hitrost med obema ladjama. 

Ko astronavt A prejme sporočilo o času potovanja astronavta B do asteroida  , je prepričan, da je on sam 

zmagovalec in da si torej zasluži nagrado.  

3.  S pomočjo Lorentzevih transformacij ali pa z enačbami, ki povezujejo časovna intervala, izmerjena v 
dveh različnih opazovalnih sistemih, izračunaj čas potovanja 𝑡𝛽′  astronavta B do asteroida  , tako kot 

ga je izračunal astronavt A in preveri, če on res lahko smatra, da je zmagovalec in da si zasluži 
napredovanje. 

4. Toda tudi astronavt B je prepričan v lastno zmago, na osnovi vrednosti meritve 𝑡𝛼′   časa potovanja 

astronavta A. Uporabi spet Lorentzeve transformacije ali enačbe, ki povezujejo časovna intervala, 
izmerjena v dveh različnih opazovalnih sistemih in preveri pravilnost sklepanja astronavta B. 
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Poveljnik misije se po pregledu knjige o relativnostni teoriji opraviči obema astronavtoma in nagradi oba: 

razumel je, da je prišlo do nepredvidene časovne inverzije med dvema dogodkoma, ki ju opazujemo v 
dveh različnih opazovalnih sistemih. 

5. Razloži, ali je opisana časovna inverzija mogoča, v katerih okoliščinah se lahko pripeti in če je v 
opisanem primeru prav ta razlog za nesoglasje med astronavtoma.  

  

VPRAŠALNIK 

1. Skozi idealno tuljavo valjaste oblike, ki ima 400 navojev in je dolga 10,0 cm, teče izmenični tok   𝑖(𝑡) = 0,50𝑠i𝑛(63𝑡) v enotah A (ampere). Na os tuljave postavimo krožno zanko, katere os sovpada 

z osjo tuljave, tako da lahko upoštevamo, da vse magnetno polje, ki izhaja iz tuljave, gre skozi prečni 
presek zanke. Polmer zanke je 5,0 cm in ohmski električni upor 0,20 Ω . Določi največjo vrednost 
inducirane napetosti v zanki in inducirani električni tok, ki teče skoznjo. 

 

2. Običajna volframova žarnica je priključena na izmenično napetost 220V in porablja povprečno 
električno moč 1,0 ∙ 102 W ter oddaja svetlobo zaradi segrevanja volframove žarilne nitke do žarenja in 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑙𝑜𝑏𝑛𝑎 𝑚𝑜č𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖č𝑛𝑎 𝑚𝑜č = 2% . 

Če poenostavimo in predpostavimo, da je žarnica točkast vir svetlobe, ki seva homogeno v vse smeri in 
da je vpliv zraka  zanemarljiv, izračunaj, na razdalji 𝑑 = 2,0m  od žarnice: 

a) gostoto energijskega toka, 

b) efektivni vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja. 
 

3. V katodni cevi katoda oddaja elektrone, ki jih nato pospeši električna napetost 1,00 ∙ 105V. Razdalja 

med katodo in anodo je 20,0cm. Izračunaj hitrost elektronov (v metrih na sekundo), ko so blizu anode 
ter pri tem upoštevaj relativistične učinke.    
 

4. Trije točkasti naboji q so postavljeni v oglišča enakostraničnega trikotnika s stranico 1 m. Najprej 

določi potencialno energijo sistema in nato ugotovi, kako se potencialna energija spremeni, če enemu 
izmed nabojev spremenimo predznak. Kvalitativno razloži dobljeni rezultat glede na spremembo med 

začetno in končno situacijo. 
 

5. Dokaži, da nerelativističnemu elektronu, ki na začetku miruje in ga nato pospeši električna napetost ∆𝑉 izmerjena v voltih, pripada De Broglijevo valovanje z valovno dolžino 𝜆, ki jo izrazimo z enačbo   λ = √1,504∆𝑉  nm 

6. Če srebrno katodo obsevamo z ultravijolično svetlobo z valovno dolžino 100 nm, opazimo, da 
potrebujemo zaporno električno napetost 7,7 V, da popolnoma ustavimo fotoelektrone. Kolikšno je 
izstopno delo za srebro? 
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7. Tovorni vagon z maso 3000 kg se ustavi pod učinkom odbijača, ki je sestavljen iz več vzmeti; prva 

vzmet s prožnostno konstanto 𝑘1 = 1500 N m⁄  začne delovati takoj ko se vagon dotakne odbijača; 
druga vzmet s prožnostno konstanto 𝑘2 = 3500 N m⁄  začne delovati, ko je odbijač skrčen za 20 cm. 
Opazimo, da se tovorni vagon ustavi, ko je odbijač skrčen za 50 cm. Izračunaj začetno hitrost tovornega 
vagona. 

 

8. Stojiš pred zvočnikoma A1 in A2, ki sta med seboj oddaljena 2 m in oddajata zvok z enakima 

frekvencama. Opaziš, da ko si enako oddaljen od obeh zvočnikov, zaznaš najnižjo jakost zvoka, in ko 

se začneš premikati od lege enega izmed zvočnikov (npr. A1) v smeri, ki je pravokotna na zveznico 

med zvočnikoma, pa je jakost zvoka največja, ko si 2 metra oddaljen od A1. Določi valovno dolžino 
zvoka, ki ga oddajata zvočnika. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (8.odstavek 18.člen M.U. št.350/2018). 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 



SIMULACIJA MATEMATIKE IN FIZIKE Z DNE 20-12-2018 

 
 

81 

DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

DRUGA PISNA NALOGA - PRIMER 

Smer: LI02, EA02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

Naloga iz: MATEMATIKE IN FIZIKE 

 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

VAJA 1  

Tvoj mlajši brat je za rojstni dan prejel električni vlakec. Medtem ko se skupaj igrata, opazuješ električni 
vlakec in skušaš razumeti princip delovanja vsakega sestavnega dela. Opaziš, recimo, da ko usmeriš 

vagon na mrtvi tir v bližini končnega odbijača vagon sunkoma upočasni skoraj do mirovanja; to omogoči 
vagonu, da doseže končni odbijač z mininalno hitrostjo in se ga dotakne brez posledic. 

Za boljše razumevanje delovanja zavor natančneje analiziraš mrtvi tir in vagon. Opaziš, da je proti koncu 
mrtvega tira med tirnicama pritrjen majhen trajni magnet kvadratne oblike s stranico 𝐿 = 5,0𝑐𝑚. Poleg 

tega opaziš, da je na spodnji del vagona pritrjen kvadratni okvir, enake velikosti kot magnet, na katerega 

je navita žica, ki tako ustvari kvadratno zanko z električnim uporom 𝑅 = 0,020Ω. Po analizi gibanja 

vagona čez magnet, ugotoviš da gre tudi kvadratna zanka čez magnet (kot kaže slika) in da prav ta prehod 
upočasni vagon. 

  
(RISBA JE POPRAVLJENA GLEDE NA ITALIJANSKI ORIGINAL, op. prev.) 

  



SIMULACIJA MATEMATIKE IN FIZIKE Z DNE 20-12-2018 

 
 

82 

1. Kvalitativno razloži vzrok upočasnitve vagona pri prehodu zanke čez magnet. 

2. Če privzamemo, da trajni magnet ustvari nad sabo magnetno polje z gostoto , ki 

je homogeno, pravokotno glede na magnet (in torej tudi na zanko) in da so robni učinki 
zanemarljivi, pokaži, da gibanje zanke med prehodom čez magnet opiše enačba:  

 

  

kjer je    masa vagona.  

3. Preveri, da je rešitev zgornje enačbe  , kjer je  hitrost vagona (in zanke), ko vstopi 

v magnetno polje trajnega magneta, nato zapiši izraz za konstanto  v odvisnosti od drugih 

fizikalnih količin, ki so prisotne v zgornji enačbi in končno izračunaj njeno vrednost.  

4. Če je začetna hitrost , določi, koliko časa porabi zanka, da prečka ves magnet in 

kolikšna je takoj za tem njena hitrost.  

5. Pokaži, da v primeru, ko je začetna hitrost manjša od neke mejne hitrosti, zanka ne uspe prečkati 
trajnega magneta: tedaj je zaviranje tolikšno, da se vagon popolnoma ustavi in ne more več naprej. 
Izračunaj vrednost mejne hitrosti. 
 

VAJA 2  

Dne 14. oktobra 2012 je Felix Baumgartner opravil 

zgodovinski skok in dosegel tri svetovne rekorde:  

  višinski rekord, ki ga je človek dosegel z 
balonom, to je 39.045 metrov, 

 rekord za najvišji skok v prostem padu in 

 hitrostni rekord v prostem padu, ki je 

1341,9 km/h. 

Po vzponu z balonom, napolnjenim s helijem, je 

skočil proti Zemlji, zavarovan s posebno obleko, 

ter odprl padalo po 4 minutah in 20 sekundah 

prostega pada. Skok je trajal približno 9 min 3 s. 

Na spodnjih slikah sta prikazana graf hitrosti in graf lege Feliksa Baumgartnerja med padanjem od 

trenutka skoka pri t=0 s . 
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v (m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

             

             t (s)   

 

 

z (km)      

 

 

 

 

 

 

 

            t (s)   

 

Za vzpon balona so izdelali ogromen raztegljiv balon. Zaradi zmanjšanja gostote zraka se z naraščanjem 
nadmorske višine povečuje obseg balona med vzponom, tako da Arhimedova sila vzgona deluje s 

konstantno jakostjo. V nekem časopisu so poročali tako: "Da bi zagotovili zadostno hitrost vzpenjanja je 

bil vzgon dva krat večji od tistega, ki je potreben, da balon lebdi v zraku tik nad tlemi. Poleg mase 

Baumgartnerja je potrebno upoštevati še maso balona napolnjenega s helijem, da je dejansko potrebno 

dvigniti približno 3 tone."  Masa Felixa Baumgartnerja in njegove opreme je  

m = 120 kg. 

 

Faza vzpona 

1. Grafično prikaži diagram sil takoj po vzletu (zanemari trenje). Merilo risbe ni važno, a mora biti 
v skladu s fizikalno situacijo. 

2. Po nekaj minutah vzpona lahko privzamemo, da je gibanje sistema premo in enakomerno. V teh 

razmerah določi približno vrednost sile zračnega upora. 

Faza skoka 

Izberi opazovalni sistem in preuči navpični pad sistema S, ki ga sestavljata Felix Baumgartner in njegova 

oprema. V tej fazi je vzgon zanemarljiv. 
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3.  S pomočjo grafov določi pospešek sistema S za t<20 s. Komentiraj rezultat. 

4. Ali je sistem S med padanjem dosegel nadzvočno hitrost? Upoštevaj preglednico z zvočnimi hitrostmi 
v zraku pri različnih nadmorskih višinah 

Nadmorska višina (km) 10 20 30 40 

Hitrost zvoka (m/s) 305 297 301 318 

5. Izračunaj spremembo mehanske energije W med trenutkom, ko je Felix Baumgartner skočil in 

trenutkom, ko je dosegel polno hitrost. Razloži rezultat. 

 

6. Skice v sliki spodaj predstavljajo sile, ki delujejo na sistem S med skokom v treh različnih trenutkih:  
sila teže P in sila upora f. Poveži vsako sliko z enim izmed naslednjih trenutkov: t1 = 40 s, t2 = 50 s in t3 

= 60 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diagram A   Diagram B       Diagram C 

 

7. Določi višino, na kateri je Baumgartner odprl svoje padalo. Pomni, da je skok trajal približno 9 minut. 
Nato izračunaj srednjo hitrost padanja po odprtju padala in do pristanka na tla. Se ti zdi sprejemljiva 

predpostavka, da se sistem giblje premo enakomerno? 

8. Za oceno tveganja poškodb, ki lahko nastanejo ob pristanku na tla, oceni višino, s katere bi moral 

skočiti Baumgartner brez padala, da bi prispel na tla z enako hitrostjo kot jo je imel s padalom. 

 

VPRAŠALNIK 

1. Zanka v obliki parabole z enačbo 𝑦 = 𝑎𝑥2 je v homogenem magnetnem polju z gostoto B, 

pravokotno na ravnino xy parabole. V trenutku 𝑡 = 0 je ravna prečka v temenu parabole in se začne 
gibati tranzlacijsko vzdolž parabole s stalnim pospeškom, kot kaže slika. Določi izraz za inducirano 

napetost v zanki v odvisnosti od y. 
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2. Lega delca se spreminja v odvisnosti od časa z enačbo  𝑥 = 𝛼𝑡(1 − 𝛽𝑡), kjer sta  𝛼 in 𝛽 konstanti z 𝛽 > 0.   

Določi:  

a) hitrost in pospešek delca v odvisnosti od časa ;  

b) časovni interval, v katerem se delec iz začetnega položaja v izhodišču začne gibati v skladu z 

zgornjo enačbo in se vrne v začetni položaj ter pot, ki jo v tem času opravi. 

 

3. Trije enaki naboji q so postavljeni v oglišča enakostraničnega trikotnika z 1m dolgimi stranicami 

a) Določi potencialno energijo sistema. 

b) Naboj v točki C premaknemo proti daljici AB vzdolž pravokotnice na AB; nariši graf 
potencialne energije sistema v odvisnosti od razdalje naboja od stranice AB. 

 
4. Točkasto telo se giblje po ravnini xy; njegovo lego opisujeta enačbi: 𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑠i𝑛(𝜔𝑡),   𝑦 = 𝑎 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)),   

kjer sta a in 𝜔 pozitivnimi konstanti. Določi razdaljo telesa od izhodišča  v trenutku 𝑡 = 𝜏 in smeri 

vektorja hitrosti in vektorja pospeška v trenutku 𝑡 = 0.   

 

5. Elektron, ki na začetku miruje, se giblje v homogenem električnem polju z jakostjo 𝐸 = 10 𝑘𝑉𝑐𝑚.  
Opiši postopek, s katerim bi ugotovil trenutek, ko je kinetična energija elektrona enaka njegovi 
mirovni energiji. 
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6. V kolikšnem času prepotuje zvočno valovanje razdaljo l med točkama A in B, če se temperatura 

zraka pri prehodu od ene do druge točke povečuje linearno od T1 do T2? Upoštevaj, da se hitrost 
potovanja valovanja v zraku spreminja v odvisnosti od temperature z enačbo 

  

kjer je a konstantna.  

7. Ali bi graf na sliki lahko prikazoval spreminjanje hitrosti točkastega naboja, ki se oddaljuje od 
drugega fiksnega istoimenskega točkastega naboja zaradi odbojne elektrostatične sile? Utemelji 
svoj odgovor. 

  

  

8. Gibanje točke vzdolž osi x opiše enačba 𝑥 = 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 (3𝑡 − 𝜋4)  

kjer je a pozitivna konstanta. Določi: 

a) amplitudo nihanja in nihajni čas;  

b) trenutek t, ko točka prvič doseže največjo razdaljo od izhodišča.  
  

  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (8.odstavek 18.člen M.U. št.350/2018). 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

DRUGA PISNA NALOGA - PRIMER 

Smer: LI02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri vprašanja. 

VAJA 1  

Dani sta realni konstanti a in b (𝑎 > 0) in funkcija 𝑞(𝑡) :  𝑞(𝑡) = 𝑎𝑡 ∙ 𝑒𝑏𝑡 

1. Za možne vrednosti konstant a in b, ugotovi ali je na grafu funkcije 𝑞 prisotna točka, v kateri ima 

funkcija maksimum ali minimum. Določi vrednosti konstant a in b, za kateri ima v koordinatnem 

sistemu (t,y) graf funkcije 𝑞(𝑡) maksimum v točki 𝐵 (2, 8𝑒).  

2. Od tu dalje upoštevaj, da je 𝑎 = 4 in 𝑏 = − 12 ter študiraj obnašanje funkcije 𝑞(𝑡) = 4𝑡 ∙ 𝑒− 𝑡2 
 

in preveri, da ima funkcija prevoj v točki v 𝐹 (4, 16𝑒2).  
Zapiši enačbo tangente na graf v točki F. 

 

3. Predpostavi, da predstavlja funkcija 𝑞(𝑡), za 𝑡 ≥ 0, električni naboj (z mersko enoto C), ki gre v 

trenutku t (z mersko enoto s) skozi prečni presek tokovodnika. Določi merski enoti za konstanti 𝑎 in 𝑏. 

Upoštevaj, da še naprej velja 𝑎 = 4 in 𝑏 = − 12. Zapiši izraz za električni tok 𝑖(𝑡), ki teče skozi 
tokovodnik v trenutku t in določi največjo in najmanjšo vrednost električnega toka ter vrednost, na 

kateri se ustali po določenem času. 
 

4. Naj bo 𝑄(𝑡0) skupni električni naboj, ki gre skozi prečni prerez tokovodnika v časovnem intervalu [0, 𝑡0] za 𝑡0 ≥ 0. Izračunaj vrednost proti kateri gre 𝑄(𝑡0) za 𝑡0 → +∞.  

Če je vrednost električnega upora 𝑅 = 3Ω, zapiši (ni potrebno izvesti računa) izraz za integral, s 

katerim izračunamo oddano energijo v časovnem intervalu [0, 𝑡0]. 
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VAJA 2 

Točkast električni naboj 𝑄1 = 4𝑞 (kjer je 𝑞 pozitiven naboj) je pritrjen v izhodišču 𝑂 koordinatnega 

sistema v ravnini 𝑂𝑥𝑦 (kjer sta x in y izražena v m). Drug točkast električni naboj 𝑄2 = 𝑞 pa se lahko 

premika le vzdolž premice 𝑟 z enačbo 𝑦 = 1.  

 

1. Če postavimo naboj 𝑄2 v točko 𝐴(0, 1), pokaži, da obstaja le ena točka 𝑃 v ravnini, kjer se 

elektrostatično polje, ki ga ustvarita naboja 𝑄1 in 𝑄2, izniči. Določi koordinati točke 𝑃 in ugotovi, ali 

bi se tretji naboj postavljen v 𝑃, znašel v stabilnem ali nestabilnem elektrostatičnem ravnovesju. 

 

2. Če postavimo naboj 𝑄2 v točko z absciso 𝑥 na premici 𝑟, preveri, da je izraz za potencialno 

elektrostatično energijo sistema, ki ga sestavljata naboja 𝑄1 in 𝑄2  
 𝒰(𝑥) = 𝑘 4𝑞2√1 + 𝑥2 

 

kjer je 𝑘 pozitivna konstanta (z mersko enoto N ∙ m2/C2). 

 

3. Preuči funkcijo 𝒰(𝑥) za 𝑥 ∈ ℝ, in zapiši morebitne simetrije, asimptote, maksimume ali minimume, 

prevojne točke. Izračunaj smerne koeficiente tangent v prevojnih točkah.  
 

4. Na podlagi grafa funkcije 𝒰 načrtaj graf funkcije 𝒰′ in zapiši morebitne simetrijske lastnosti. 
Izračunaj vrednost za ∫ 𝒰′(𝑥)𝑚−𝑚 𝑑𝑥 (kjer 𝑚 > 0 označuje absciso točke, v kateri ima funkcija 

vrednost za ∫ 𝒰′(𝑥)𝑚−𝑚 𝑑𝑥 (kjer 𝑚 > 0 označuje absciso točke, v kateri ima funkcija  𝒰′ minimum). 

 

 

VPRAŠALNIK 

1. Določi vrednosti 𝑎 in 𝑏, tako da je funkcija 𝑔: ℝ − {3} → ℝ 

 

𝑔(𝑥) = {3 − 𝑎 𝑥2  za 𝑥 ≤ 1  𝑏𝑥 − 3  za 𝑥 > 1 

 

odvedljiva za vse vrednosti defincijskega območja. Načrtaj grafa funkcij 𝑔 in 𝑔′. 
2. Dan je del ravnine ℛ med osjo 𝑥 in krivuljo z enačbo 𝑦 = 2𝑒1−|𝑥|. Pokaži, da ima med pravokotniki 

včrtanimi v ℛ, ki imajo eno stranico na osi 𝑥, najmanjši obseg tisti z največjo ploščino in je kvadrat. 

3. V škatli je 16 žogic oštevilčenih od 1 do 16. 
- Izžrebamo zaporedno 3 žogice, a vsakič postavimo izžrebano žogico spet v škatlo. Določi 

verjetnost, da je prvo izžrebano število 10, ostali dve izžrebani števili pa sta manjši od 10. 
- Izžrebamo istočasno 5 žogic. Določi verjetnost, da je največje izžrebano število enako 13. 

4. Zapiši izraz in utemelji svojo izbiro za racionalno funkcijo 𝑦 = 𝑠(𝑥)𝑡(𝑥), kjer sta 𝑠(𝑥) in 𝑡(𝑥) polinoma, 

tako da graf funkcije: 
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- doseže os 𝑥 v točkah z absciso −1 in 2 ter je tangenten na os x v drugi izmed danih točk;  

- ima navpični asimptoti z enačbama 𝑥 = −3 in 𝑥 = 1; 

- gre skozi točko 𝑃(7, 10). 

Nariši kvalitativni graf dobljene funkcije.  

5. Dana je krogelna ploskev 𝑆 z enačbo 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑥 + 6𝑧 = 0.  

- Najprej izračunaj koordinate središča in polmer krogle in nato preveri, da se ravnina 𝜋 z enačbo 3𝑥 − 2𝑦 + 6𝑧 + 1 = 0 in ploskev S sekata.  

- Izračunaj polmer krožnice, v kateri se sečeta 𝜋 in 𝑆. 

6. Točkasto telo se giblje premo in njegovo lego za 𝑡 ≥ 0 opiše enačba 𝑥(𝑡) = 19 𝑡2 (13 𝑡 + 2), kjer je 𝑥(𝑡) 

lega (v m) točkastega telesa v trenutku 𝑡 (v s). Ugotovi, ali je to gibanje enakomerno pospešeno. 
Izračunaj povprečno hitrost v prvih 9 sekundah gibanja ter določi trenutek, ko se telo giblje s tolikšno 
hitrostjo. 

7. Krogla z maso 𝑚 in hitrostjo 𝑣 centralno trči v drugo kroglo, ki ima maso 3𝑚 in na začetku miruje. 

a. Izračunaj hitrosti obeh krogel po trku, če je trk popolnoma prožen. 

b. Izračunaj hitrosti obeh krogel po trku, če je trk popolnoma neprožen. Izračunaj tudi oddano 
energijo. 

8. Magnetno polje, katerega velikost gostote magnetnega polja se spreminja s časom 𝑡 kot 

 𝐵(𝑡) = 𝐵0(2 + sin(𝜔𝑡)), je pravokotno na kvadratno zanko s stranico 𝑙. Naj bo 𝑅 električni upor zanke. 

Določi izraza za gonilno napetost in velikost induciranega toka v zanki v trenutku 𝑡. Določi nato merske 
enote vseh prisotnih fizikalnih količin. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (8.odstavek 18.člen M.U. št.350/2018). 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 



SIMULACIJA MATEMATIKE IN FIZIKE Z DNE 02-04-2019 

 

90 

Smer električnega toka, ki izhaja iz lista Smer električnega toka, ki vstopa v list 

DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

Smer: LI02, EA02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

LI15 – ZNANSTVENI ŠPORTNI 
(Besedilo velja tudi za sorodna mednarodna in štiriletna eksperimentiranja) 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

VAJA 1 

Dve poljubno dolgi nepremični ravni vzporedni žici sta medsebojno oddaljeni 1 m. Skozi njiju se pretakata 

dva stalna in po velikosti enaka, a nasprotno usmerjena električna tokova; velikost toka, merjenega v 
amperih (A) označimo z i . V ravnini, ki je pravokotna na obe žici, postavimo pravokotni koordinatni 
sistem Oxy, tako da gre ena izmed žic skozi izhodišče O , druga pa skozi točko 𝐷(1, 0), kot kaže slika; 
dolžine so izražene v metrih (m). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preveri, da gostoto magnetnega polja �⃗� , izraženo v teslih (T), v točki 𝑃(𝑥, 0)  na intervalu 0 <𝑥 < 1,  opiše funkcija 𝐵(𝑥) = 𝐾 (1𝑥 + 11−𝑥)   . Tu je 𝐾 pozitivna konstanta, za katero določi mersko 

enoto. Določi smer in usmerjenost vektorja �⃗�  , ko vrednost 𝑥 preteče interval (0, 1). Pri kateri 

vrednosti 𝑥 je velikost vektorja �⃗�  najmanjša?  
 

2. V delu prostora, kjer je prisotno polje �⃗� , se giblje točkasti naboj q, ki gre v določenem trenutku 

skozi točko 𝐶 (12 , 0) z velikostjo hitrosti 𝑣0  v smeri premice, ki jo podaja enačba 𝑥 = 12  . Opiši 
gibanje naboja, če upoštevaš le prisotnost magnetnega polja, ki ga ustvarjata žici. Svoje zaključke 
utemelji.  

Določi velikost, smer in usmerjenost gostote magnetnega polja �⃗�   v točkah na osi x, ki so izven 

daljice 𝑂𝐷 . Ali obstajajo točke na osi x, kjer se magnetno polje �⃗�  izniči?   

 

3. Neodvisno od njenega fizikalnega pomena študiraj obnašanje funkcije 𝑓(𝑥) = 𝐾 (1𝑥 + 11−𝑥 )  ter še 
posebej pokaži, da nima prevojev v nobeni točki grafa. Zapiši enačbo premice 𝑟, ki je tangentna 

na graf funkcije 𝑓 v točki z absciso  13  in določi koordinati drugega presečišča med 𝑟 in grafom 

funkcije  𝑓. 

4. Izračunaj vrednost integrala 
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∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥3/4
1/4  

 

in  podaj geometrijsko razlago za dobljeni rezultat. Za  𝑡 ≥ 2 izrazi integral 𝑔(𝑡) = ∫ |𝑓(𝑥)| 𝑑𝑥𝑡
2  

in izračunaj  lim𝑡→+∞ 𝑔(𝑡).  Kakšen je pomen te limite ? 

 

VAJA 2 

Dano je pozitivno realno število 𝑘 in funkciji 𝑓 in 𝑔 , definirani kot: 𝑓(𝑥) = √𝑥 (𝑘 − 𝑥) 𝑔(𝑥) = 𝑥2(𝑥 − 𝑘). 
 

1. Dokaži, da ima za katerikoli 𝑘 > 0 na intervalu  [0, 𝑘]    graf funkcije 𝑓  en sam maksimum v točki 𝐹(𝑥𝐹 , 𝑦𝐹),  in graf funkcije 𝑔 en sam minimum v točki  𝐺(𝑥𝐺 , 𝑦𝐺). 

Preveri, da velja  𝑥𝐺 = 2𝑥𝐹  in 𝑦𝐺 = −(𝑦𝐹)2. 

2. Preveri, da sta za katerikoli 𝑘 > 0  grafa danih funkcij medseboj pravokotna v izhodišču, kar 
pomeni da sta njuni tangenti v tej točki med seboj pravokotni.  
Določi pozitivno vrednost števila 𝑘 , pri kateri sta grafa funkcij pravokotna tudi v njunem drugem 

presečišču. 
Od tu dalje upoštevaj, da je 𝑘 = 1. V pravokotnem koordinatnem sistemu, kjer so razdalje  podane v 

metrih (m), imata združena loka krivulj z enačbama 𝑦 = 𝑓(𝑥)  in  𝑦 = 𝑔(𝑥),  za  𝑥 ∈ [0,1], obliko 

kovinske zanke. Naj bo S področje ravnine, ki ga omejuje ta zanka. 

3. Predpostavi, da je v področju S prisotno enakomerno magnetno polje, pravokotno na ravnino, v 

kateri leži S, z gostoto 𝐵0 = 2,0 ∙ 10−2 T. Preveri, da je absolutna vrednost pretoka tega polja 

skozi S enaka 7,0 ∙ 10−3 Wb  . 

4. Predpostavi, da je električni upor zanke  𝑅 enak 70 Ω in je magnetno polje ves čas pravokotno na 
ravnino, v kateri leži S, ter  se  v določenem trenutku  𝑡0 = 0 s začne spreminjati kot 𝐵(𝑡) = 𝐵0 𝑒−𝜔𝑡 cos(𝜔𝑡),  z  𝜔 = 𝜋  rad/s 

 

in je  𝑡 ≥ 0 izražen v sekundah (s). Izrazi velikost električnega toka, induciranega v zanki, v 
odvisnosti od t ter določi v katerem trenutku električni tok spremeni smer. 

Kolikšna je največja vrednost toka za  𝑡 ≥ 0 ? Razloži, kakšna povezava obstaja med spremembo 
polja, ki jo tok inducira, in smerjo induciranega toka. 
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VPRAŠALNIK 

1. Za  𝑘 ∈ ℝ je definirana funkcija:  𝑔(𝑥) = (𝑘−1)𝑥3+𝑘𝑥2−3𝑥−1  .  

 Za katere vrednosti parametra 𝑘 graf funkcije 𝑔 nima asimptot? 

 Za katere vrednosti parametra k ima graf funkcije 𝑔 eno samo poševno asimptoto? 

Odgovore utemelji in v obeh primerih nariši grafa dobljenih funkcij. 
 

2. Naj bo 𝑓 soda funkcija, odvedljiva v ℝ, in 𝑔 liha funkcija , odvedljiva v ℝ. Dokaži, da je funkcija 𝑓′ liha in funkcija 𝑔′  soda. Najdi en primer za funkcijo 𝑓 in en primer za funkcijo 𝑔 ter zgornjo 

trditev preveri. 

 

3. Dana je funkcija  𝑓: (0,+∞) →  ℝ   , definirana kot:  𝑓(𝑥) = ∫  cos (𝜋3 𝑡)𝑡𝑥
1  𝑑𝑡 

Določi enačbo tangente na graf funkcije 𝑓 v točki grafa z absciso 1. 
 

4. V trirazsežnem prostoru z 𝑟 označimo premico, ki gre skozi točki 𝐴(−2, 0, 1)  in  𝐵(0, 2, 1). 
Določi koordinate točke, ki pripada premici 𝑟 in je enako oddaljena od točk 𝐶(5, 1,−2)  in  𝐷(1,3, 4). 

 

5. Metka  se igra z kocko, oštevilčeno od 1 do 6. Če je izid število 3, pridobi 3 točke, drugače pa se 

ji odšteje 1 točka. Začetno število Metkinih točk je 0. 
 Izračunaj verjetnost, da je po štirih metih število njenih točk 0. 

 Izračunaj vejetnost, da v šestih zaporednih  metih število točk ni manjše od 0. 

 

6. V ogliščih kvadrata ABCD s stranico dolgo 2 m so pritrjeni štiri električni naboji. Naboj v A je 9 

nC, naboj v 𝐵  je 2 nC, naboj v  𝐶 je 4 nC, naboj v  𝐷 je −3 nC. Če veš, da so naboji v praznem 

prostoru, določi velikost, smer in usmerjenost elektrostatičnega polja, ki ga dani 4 naboji ustvarijo 

v središču kvadrata. 

 

7. Proton, ki na začetku miruje pospešimo z električno napetostjo 400 V. Proton nato vstopi v 

konstantno magnetno polje, ki je usmerjeno pravokotno glede na hitrost protona.  

Slika prikazuje polkrožno tirnico protona (vsak kvadratek meri 

1,00 m). Določi velikost gostote magnetnega polja �⃗� . 
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8. Da bi prišlo do emisije elektronov na kovinskih ploščicah iz različnih snovi, ploščice obsevamo z 

žarki s frekvenco 7,80 ∙ 1014 Hz . Določi, katera snov iz spodnje tabele je edina primerna za 

opazovanje želenega pojava. Utemelji svoj odgovor. 
 

Snov Izstopno delo 

Srebro 4,8 eV 

Cezij 1,8 eV 

Platina 5,3 eV 

 

Potem, ko si določil primerno snov, izračunaj maksimalno hitrost izbitega elektrona ob izstopu iz 

plošče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZIKALNE KONSTANTE 

osnovni naboj e 1,602 ∙ 10−19  C 

Planckova konstanta h 6,626 ∙ 10−34  J · s 

dielektrična konstanta v praznem prostoru 𝜀0 8,854 ∙  10−12  F/m 

masa elektrona me 9,109 ∙  10−31  kg 

masa protona mp 1,673 ∙  10−27  kg 
 

 

 
____________________________ 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 

Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (8.odstavek 18.člen M.U. št.350/2018). 
Dovoljena je uporaba dvojezičnega slovarja. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

Smer: LI02, EA02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

LI15 – ZNANSTVENI ŠPORTNI 
(Besedilo velja tudi za sorodna mednarodna in štiriletna eksperimentiranja) 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

VAJA 1  

 Dani sta funkciji: 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 − 𝑥 + 𝑏                  𝑔(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒2𝑥−𝑥2
   

 Dokaži, da ima funkcija 𝑔, za poljubni vrednosti 𝑎 in 𝑏 v ℝ, kjer 𝑎 ≠ 0, absolutni maksimum in 

absolutni minimum. Določi vrednosti 𝑎 in 𝑏, za kateri se grafa funkcij 𝑓 in 𝑔 sekata v točki 𝐴(2, 1).  

 Privzemi, od sedaj dalje, da sta 𝑎 = 1  in  𝑏 = −1. Obravnavaj tako dobljeni funkciji in preveri, da je 

graf funkcije 𝑔 središčno simetričen ter da se grafa funkcij 𝑓 in 𝑔 dotikata v točki 𝐵(0, −1). Določi 
tudi ploščino ravninskega območja 𝑆, ki ga omejujeta grafa funkcij 𝑓 in 𝑔.  

 Predpostavi, da so v koordinatnem sistemu 𝑂𝑥𝑦 

dolžine izražene v metrih (m). Obravnavaj tri ravne 

prevodne žice, ki ležijo pravokotno na ravnino 𝑂𝑥𝑦 in 

gredo skozi točke:  

𝑃1 (32 , 0) , 𝑃2 (32 , 1)  in 𝑃3 (32 , − 12)  

Skozi žice tečejo enosmerni električni tokovi z 

jakostmi 𝑖1 = 2,0 A, 𝑖2 in 𝑖3. Samo smer toka 𝑖1 je nakazana na 

sliki, ostali dve smeri pa nista nakazani. 

Določi, kako se spreminja krivuljni integral gostote 

magnetnega polja, ki ga ustvarjajo tokovi 𝑖1, 𝑖2 in 𝑖3, 

po zaključeni poti, ki je rob območja S (t.i. cirkulacija, 

op.prev.). 

 

 Predpostavi, da je ob odsotnosti treh žic rob območja S profil prevodne tuljave z danim uporom R = 

0,20 Ω. Tuljava leži v notranjosti homogenega magnetnega polja z gostoto 𝐵 = 1,5 ∙  10−2 T, ki je 

pravokotno na območje S. Ko se tuljava vrti okoli osi x s stalno kotno hitrostjo , se v njej inducira 

tok z maksimalno jakostjo 5,0 mA. Določi vrednost . 

  

tok vstopa v list 
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VAJA 2  

 Ploščati kondenzator sestavljata dve vzporedni okrogli plošči s polmerom 𝑅 v razdalji 𝑑, kjer sta 𝑅 

in 𝑑 izražena v metrih (m). Plošči sta priključeni na vir napetosti, ki se spreminja s časom; njena 
začetna vrednost je enaka nič. 

 

 

 

 

 

 V notranjosti kondenzatorja se pojavi magnetno polje �⃗� . Če zanemarimo učinke ob robu, se gostota �⃗� , z enoto tesla (T), spreminja v odvisnosti od razdalje simetrijske osi r od kondenzatorja po zakonu: |�⃗� | = 𝑘𝑡√(𝑡2 + 𝑎2)3  𝑟                          za 𝑟  𝑅 

kjer sta a in k pozitivni konstanti, t pa predstavlja čas in je izražen v sekundah (s). 

 Določi merski enoti za a in k ter nato razloži, zakaj se v kondenzatorju pojavi magnetno polje, tudi 

ob odsotnosti magnetov oziroma kondukcijskih tokov. Zapiši zvezo med smerema gostote �⃗�  in 

električnega polja �⃗�  v notranjosti kondenzatorja. 

 Med ploščama naj bo na ravnini, ki je pravokotna na simetrijsko os, dana krožnica 𝐶 s središčem na 

osi in polmerom r. Določi integral gostote magnetnega polja �⃗� , po zaključeni poti, ki je rob območja 𝐶 (t.i. »cirkulacijo gostote magnetnega polja«, op.prev.). Iz le-tega preveri, da za pretok polja �⃗�  skozi 

krožno ploskev, ki jo določa 𝐶 , velja: 

   Φ(�⃗� )   = 2𝑘𝜋𝑟2𝜇0𝜀0 ( −1√𝑡2+𝑎2 + 1𝑎)  
Izračunaj spremembo potenciala med ploščama kondenzatorja 

Določi vrednost, h kateri teži |�⃗� | v odvisnosti od časa in utemelji odgovor s fizikalnega vidika. 

 Za dani 𝑎  naj bo funkcija 𝑓: ℝ → ℝ  definirana v obliki  𝑓(𝑡) = −   
𝑡√(𝑡2+𝑎2)3. Preveri, da je 

funkcija 𝐹(𝑡) =  
1√𝑡2+𝑎2 − 1𝑎   tista primitivna funkcija dane funkcije 𝑓,  katere graf gre skozi 

izhodišče. Obravnavaj funkcijo F, tako da določiš morebitne simetrije, asimptote in ekstremne 

vrednosti. Dokaži, da ima F dva prevoja v točkah z abscisama 𝑡 = ± √22 𝑎   in določi naklon tangent 
na graf funkcije F v teh točkah.  
 S primernimi utemeljitvami izpelji graf funkcije f iz grafa funkcije F ter razloži, kaj predstavljajo 
abscise prevojev funkcije F za funkcijo f. Določi ploščino območja med grafom funkcije f, abscisno 

osjo in vzporednicama ordinatni osi, ki gresta skozi ekstrema funkcije. Za določen b>0 izračunaj 

vrednost ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡𝑏−𝑏  

simetrijska os 
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VPRAŠALNIK   

1. Dana je funkcija 𝑓 (𝑥) = 𝑝(𝑥)𝑥2+𝑑   , kjer 𝑑 ∈ ℝ  in je 𝑝(𝑥) polinom. Graf funkcije f seka abscisno os v 

točkah z abscisama 0 in 125  ter ima za asimptote premice z enačbami x=3, x=–3 in y=5. Določi relativne 
minimume in maksimume funkcije f.  

2. Dana je funkcija 𝑔(𝑥) = ∑ 𝑥2𝑛−1 = 𝑥 + 𝑥31010
𝑛=1 + 𝑥5 + 𝑥7 + ⋯+ 𝑥2017 + 𝑥2019 

 Dokaži, da obstaja en sam  𝑥0 ∈ ℝ  za katerega je 𝑔(𝑥0) = 0. Določi nato vrednost  

lim𝑛→∞ 𝑔(𝑥)1,1𝑥  

3. Med vsemi pravokotnimi prizmami s kvadratno osnovno ploskvijo in dano površino S določi tisto, za 
katero je vsota dolžin vseh robov minimalna. 

4. Dani sta točki 𝐴(2, 0, −1)  in  𝐵(−2, 2, 1) . Dokaži, da je geometrijsko mesto točk P v prostoru, za 

katere velja   𝑃𝐴̅̅ ̅̅ = √2 𝑃𝐵̅̅ ̅̅ , krogelna ploskev S ter zapiši njeno enačbo v kartezičnih koordinatah. 
5.  Vržemo 4 kocke z oštevilčenimi ploskvami od 1 do 6. 
 Kolikšna je verjetnost, da vsota padlih števil ne presega 5? 

 Kolikšna je verjetnost, da je produkt štirih padlih števil večkratnik od 3? 

 Kolikšna je verjetnost, da je maksimalno padlo število enako 4? 

6. Bakrena tuljava z uporom R=4,0mΩ in presekom 

30 cm2 leži v homogenem magnetnem polju s 
silnicami, ki so pravokotne na tuljavo. 

Komponenta magnetnega polja, ki je pravokotna 

na tuljavo, se spreminja v odvisnosti od časa, 
kakor je prikazano na sliki. Obrazloži zvezo med 
spreminjanjem polja, ki inducira tok, in smerjo 

induciranega toka. Določi povprečni tok skozi 
tuljavo v naslednjih časovnih intervalih: 

a) od 0,0 ms do 3,0 ms; 

b) od 3,0 ms do 5,0 ms; 

c) od 5,0 ms do 10 ms. 
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7. V laboratoriju opazujemo gibanje delca vzdolž pozitivne abscisne osi. V začetnem trenutku je delec 

v izhodišču koordinatnega sistema, v časovnem intervalu 2,0 ns pa preteče razdaljo 25 cm. Z vesoljske 
ladje, ki se giblje s hitrostjo 𝑣 = 0,80 c v pozitivni smeri osi x laboratorija, opazujejo gibanje istega 

delca. Določi povprečno hitost delca v obeh opazovalnih sistemih. Kolikšen časovni interval in 
kolikšno razdaljo bi izmeril opazovalec na vesoljski ladji? 

 

8. Proton prileti v del prostora, kjer je prisotno magneto polje z velikostjo |�⃗� | = 1,00 mT in se začne 

gibati po tiru v obliki spirale s stalnim korakom x=38,1 cm, ki ga sestavljata enakomerno kroženje 
s polmerom r=10,5 cm in enakomerno premo gibanje. Določi velikost vektorja hitrosti in kot, ki ga 

le-ta oklepa z �⃗� . 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FIZIKALNE KONSTANTE  

osnovni naboj e  1,602 · 10−19 C  

masa protona  mp  1,673 · 10−27 kg  

svetlobna hitrost c  2,998 · 108 m/s  

  

  

  

  

  

 

 

  ____________________________ 
Za nalogo ima kandidat/ka največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba slovarja, pravopisa in znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki jih ni mogoče 
programirati in ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (9.odstavek 17. člen M.U. 205/2019). 

Nihče ne sme zapustiti šolskega poslopja pred iztekom 3 ur od narekovanja naloge. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

Smer: LI02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri vprašanja. 

 

VAJA 1 

Za  𝑘 > 0 je definirana funkcija 𝑓: [0, +∞) → ℝ  

𝑓(𝑥) = {𝑘𝑥              za 0 ≤  𝑥 ≤ 1  𝑘 𝑥2    za 𝑥 > 1  

 

 Dokaži, da je za katerikoli 𝑘 > 0 funkcija f zvezna, a ne povsod odvedljiva. Študiraj obnašanje dane 
funkcije ter določi točko, v kateri ima funkcija absolutni maksimum. Naj bo 𝛾 ostri kot med levo in 

desno tangento v točki, kjer funkcija ni odvedljiva. Za katere vrednosti konstante k velja tan 𝛾 = 3? 

 Naj bo 𝑘 = 1 in  𝑟 premica z enačbo 𝑦 = 𝑡 za 0 < 𝑡 < 1. Točki S in T sta presečišči premice r z grafom 

funkcije f, ter točki 𝑆′ in 𝑇′ njuni pravokotni projekciji na os 𝑥. Pri kolikšni vrednosti t bo pravokotnik 𝑆𝑆′𝑇′𝑇 imel največjo ploščino?  
 

V praznem prostoru je pozitivni električni naboj porazdeljen znotraj krogle s polmerom R, izraženim v 
metri (𝑚). Gostota naboja 𝜌, izražena v coulombih na kubični meter (𝐶/𝑚3), je enakomerna. 

 Dana je razdalja 𝑥 med točko P in središčem krogle; dokaži, da lahko opišemo velikost električnega 
polja, ki ga ustvarja ta razporeditev naboja, kot:  

       

𝐸(𝑥) = { 𝑘𝑥              če 0 ≤  𝑥 ≤ 𝑅  𝑘𝑅3 𝑥2    če 𝑥 > 𝑅  

 

 

Kjer je k konstanta. Določi odvisnost konstante k od gostote naboja in naredi dimenzijski preizkus. 

V središče krogle je postavljen pozitivni osnovni naboj q. Določi izraz enačbo za delo, ki ga opravi 

električna sila pri premiku naboja q do razdalje 2R od središča krogle. Izračunaj delo, ki bi ga opravila 
enaka sila za premik naboja q neskončno daleč od središča krogle. 
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VAJA 2  

Z eksperimentom želimo preveriti delovanje sile na ravni tokovodnik, skozi katerega spustimo električni 
tok in ga postavimo v homogenem magnetnem polju. 

V ta namen vzmemo ravno neupogljivo bakreno žica RS z dolžino l, izraženo v metrih (m), in z maso m, 

izraženo v kilogramih (kg), ki jo obesimo na dve prevodni žici. Žici sta postavljeni navpično in imata 

zanemarljivo maso ter se lahko prosto sučeta brez trenja okoli dveh kovinskih kavljev P in Q, ki sta 

pritrjena na nasprotnih krajiščih žic. 
Kavlja P in Q nato povežemo preko stikala z generatorjem enosmernega toka, bakreno žico pa postavimo 

v homogeno in konstantno magnetno polje �⃗� ,  izraženo v teslih (T), tako da je polje usmerjeno 

pravokotno glede na žico, kot kaže slika 1. Ko stikalo sklenemo, skozi tokokrog steče električni tok i, 
izražen v amperih (A) in žica RS se premakne v novo ravnovesno lego, tako da PR tvori kot θ z 

navpično smerjo, kot kaže slika 2. 

                               
  Slika 1                                                                                                  Slika 2  

  

 Opiši smer, usmerjenost in velikost sile, s katero polje �⃗�  deluje na električni tok, ki teče v žici RS. 
Opiši kako se spreminja ravnovesna lega bakrene žice ob spreminjanju velikosti in smeri električnega 
toka. 

 Grafično prikaži vse sile, ki delujejo na žico RS. Upoštevaj, da so polje �⃗� , masa m in dolžina l žice RS 
konstantne ter preveri, da je odvisnost med velikostjo kota θ in električnim tokom i opisana z enačbo   

, kjer je g gravitacijski pospešek 

 

 Naj bo 𝜃(𝑥) = arctan (𝑘𝑥). V koordinatnem sistemu 0xy  sta definirani funkciji 𝑦 = 𝜃(𝑥) in njena 

inverzna funkcija 𝑦 = 𝜃−1(𝑥) . Določi vrednost za 𝑘 > 0, tako da imata grafa danih funkcij skupno 

tangento v koordinatnem izhodišču. Določi nato še vrednost za k, ko tangenti grafov danih funkcij 

tvorita med seboj kot  30° v koordinatnem izhodišču. 
 Za k =1 določi zapis funkcije F(x), ki je primitivna funkcija za  𝜃(𝑥) in gre skozi koordinatno 

izhodišče. Nariši graf funkcije 𝑦 = 𝜃(𝑥) in na podlagi grafa nariši še graf za 𝑦 = 𝐹(𝑥). 
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VPRAŠALNIK 

 

1. Določi vrednost limite 

  

2. Dana je funkcija  𝑓(𝑥) = 𝑥 sen 𝑥   in konstantno število  𝑘 > 0; dokaži, da vrednost 
 

ni odvisna od 𝑘 (tu 𝑥0 označuje najmanjše pozitivno realno število, za katerega velja 𝑓(𝑘𝑥0) = 0). 

 

3. Dan je trikotnik 𝐴𝐵𝐶 in 𝑀 naj bo središčnica stranice 𝐵𝐶. Dokaži sledečo izjavo: če je dolžina 𝐴𝑀 

enaka polovici dolžine, potem velja, da je 𝐴𝐵𝐶 pravokotni trikotnik.  

  

4. Najprej preveri, da točka 𝑇(1, 0, 1) pripada ravnini  𝜋:  𝑥 − 2𝑦 + 2𝑧 = 3, nato pa  določi enačbo 
krogelne ploskve , ki gre skozi točko 𝑃(1, 0, 5)  in je tangentna na ravnino 𝜋 v točki 𝑇. 

 

5. Iz kupa 40 kart potegnemo hkrati 6 kart.  

 Kolikšna je verjetnost, da nobena izmed izbranih kart ni rdeča? 

 Kolikšna je verjetnost, da sta med zbranimi kartami natanko 2 asa. 

 

6. Ploskovni kondenzator sestavljata dve kvadratni plošči s stranico 𝑙 = 4.0 𝑐𝑚, ki sta medseboj oddaljeni 

za 𝑑 = 3.0𝑐𝑚 in je napetost med njima ∆𝑉 = 15𝑉. Elektron vstopi v kondenzator pravokotno na 

električno polje, kot kaže spodnja slika, s hitrostjo v0 = 2.5 ⋅ 106 m/s. Na kolikšno razdaljo od vstopa 
elektrona v kondenzator moramo postaviti ekran, da bo skupni odklon 20 cm? 

 

 
7. Proton izstrelimo proti delcu 𝛼 (dva protona in dva nevtrona) z razdalje 10 cm (delca obravnavamo kot 

točkasti telesi) s hitrostjo v0 = 5,00 ⋅ 103 m/s. Izačunaj minimalno razdaljo, do katere se lahko 

približata. 
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8. Elektron vstopi v magnetno polje z gostoto 𝐵 = 0.20 𝑇, s hitrostjo z velikostjo  𝑣0 = 1,5 ⋅ 104 m/s, in smerjo gibanja, ki tvori kot 10° s smerjo polja  �⃗� . Določi velikost, smer in 
usmerjenost električnega polja, ki bi preprečil, da se tir elektrona ukrivi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZIKALNE KONSTANTE 

osnovni naboj  e 1,602·10-19 C  

masa elektrona  me 9,109·10-31 kg  

masa protona  mp 1,673·10-27 kg  

masa delca 𝛼 mα 6,645 ∙10 –27 kg  

dielektrična konstanta ε0 8,854·10-12 F/m  

indukcijska konstanta μ0 4π·10-7 H/m  
 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (9. odstavek 17. člen 
M.U. št.205/2019). 

Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 

Nihče ne sme zapustiti šolskega poslopja pred iztekom 3 ur od narekovanja naloge. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

Smer: LI02 – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri vprašanja. 

VAJA 1  

Za poljuben 𝑎  je dana družina funkcij:  

     za 𝑥  

     za 𝑥<0 

 

 Diskutiraj predznak in zveznost funkcije 𝑓𝑎 ob spreminjanju parametra 𝑎. Dokaži, da ima funkcija 𝑓𝑎 , za katerikoli 𝑎 , absolutni maksimum v točki z absciso 1. 

 Če funkcija 𝑓 predstavlja funkcijo 𝑓𝑎 za 𝑎=2, ugotovi, ali je 𝑓 odvedljiva v 𝑥=0.  Študiraj obnašanje funkcije 𝑓 in zapiši njene asimptote, prevoje ter velikost kota v kotnih stopinjah med levo in desno tangento v točki, kjer funkcija ni odvedljiva. Določi vrednosti pozitivnih 
konstant h in k, tako da za funkcijo 

 

velja 𝑔(3−𝑥)=𝑓(𝑥)  za  𝑥 . 

 Iz pospeševalnika delcev izhaja curek protonov s kinetično energijo 42 MeV. Curek usmerimo 

proti izbrani tarči s homogenim magnetnim poljem, ki je pravokotno na tirnico protonov in meri 

0,24 T. Zanemari relativistične učinke in opiši gibanje protona v notranjosti polja ter izračunaj 
polmer krožne tirnice. 

 Ko curek protonov izstopi iz področja, kjer je prisotno polje �⃗� , ga usmerimo v vodo. Naj bo ℇ(𝑥) 

energija protona, izražena v MeV (megaelektronvolt) po x centimetrih (cm) potovanja v vodi in 𝑑ℇ energija, ki jo proton odda vodi na poti 𝑑𝑥. Privzemi, da predstavlja y=g(x) približek za 

funkcijo 𝑦 = − 𝑑ℇ𝑑𝑥 , ko  je ℎ=9⁄2  e  𝑘=1 in izračunaj ℇ energijo, ki jo prejme voda v prvih 3 

cm gibanja protona. 
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VAJA 2  

Dva točkasta električna naboja 𝑄1 =𝑞  (kjer je 𝑞 pozitiven naboj) in  𝑄2 =−𝑞  ležita v točkah A in 

B, ki sta razmaknjeni za razdaljo 2𝑘. Naboja sta izražena v coulombih (C), razdalje pa v metrih 
(m). Premico skozi točki A in B označimo z 𝑟. 

Določi velikost električnega polja, ki ga ustvarjata naboja 𝑄1 in 𝑄2 v točki 𝐶 na premici 𝑟, ko se 𝐶 

premika po premici 𝑟 . Ugotovi, ali na tej premici obstajajo točke, kjer se električno polje izniči. 
Utemelji svoj odgovor. 

Dokaži, da se velikost električnega polja, ki ga ustvarjata naboja 𝑄1 in 𝑄2 v točki P na simetrijski 

osi daljice AB, manjša, ko se P oddaljuje od razpolovišča daljice AB. Naj bo x razdalja med točko P 

in razpoloviščem daljice AB: izrazi velikost električnega polja v P v odvisnosti od x. 

Za konstantna pozitivna realna parametra ℎ in 𝑘 študiraj obnašanje funkcije 

 

ter preišči zlasti simetrije, asimptote, ekstreme in prevoje. 

Med funkcijami oblike 

 

kjer sta 𝑎,𝑏∈ℝ , določi tiste, ki so primitivne funkcije dane funkcije 𝑓. 

Dokaži, da za ℎ=𝑘2 funkcija 𝑓 predstavlja gostoto verjetnosti naključne spremenljivke na intervalu 

[0;+∞). Določi vrednosti aritmetične sredine in mediane za to naključno spremenljivko. 
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VPRAŠALNIK  

1. Dani sta pozitivni realni konstanti  𝑎 in 𝑏 z 𝑎 𝑏. Dokaži, da velja 

 

2. Dana je funkcija 𝑓: ℝ→ℝ  

 

Diskutiraj predznak funkcije 𝑓 in dokaži, da je naraščajoča. Določi vrednost 

 

3. Dokaži, da je štirikotnik, ki ima oglišča v središčnicah stranic romba, pravokotnik. 

4. Dane so točke 𝐴(2,3,6), 𝐵(6,2,−3), 𝐶(3,−6, 2) v trirazsežnem prostoru. Preveri, da daljice 𝑂𝐴, 𝑂𝐵, 𝑂𝐶 (kjer je 𝑂 koordinatno izhodišče) predstavljajo tri robove kocke. Določi središče in 
polmer krogle, ki je očrtana dani kocki. 

5. Nekdo vrže hkrati dve igralni kocki z oštevilčenimi ploskvami od 1 do 6 in nato zapiše na list 
večje število izmed dveh izidov. Če ta postopek ponovi velikokrat, kolikšna je pričakovana 
aritmetična sredina zapisanih števil? 

6. Vesoljska ladja se premika glede na zemljo s hitostjo 𝑣=0,90 𝑐 . Na ladji je škatla, ki meri  𝑎=40 

cm,  𝑏=50 cm  in  ℎ=20 cm,  kjer je stranica b postavljena vzporedno s smerjo potovanja ladje. 

Kolikšno prostornino bo imela škatla za opazovalca na Zemlji? Kolikšno hitost bo izmeril 
opazovalec na Zemlji, če astronavt vrže škatlo s hitrostjo 𝑣𝑠 =0,50 𝑐 v smeri gibanja ladje,? 

7. Kvadratna tuljava s stranico l in N navoji ima električni upor R in je postavljena na voziček, ki 
se lahko giblje z zanemarljivim trenjem po vodoravni podlagi. Na voziček deluje vlečna sila tako, 
da se voziček premika s stalno hitrostjo 𝑣. Voziček vstopi v področje, kjer je prisotno magnetno 

polje �⃗� , ki izhaja iz lista, kot kaže slika. Razloži, zakaj se tuljava segreje in določi izraz za oddano 

moč. Kaj se zgodi, če voziček porinemo s hitrostjo 𝑣 proti istemu področju? 
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8. Gosto navita tuljava ima 130 ovojev in polmer 𝑅=15 cm. V središče tuljave je postavljena 

magnetna igla z zanemarljivo velikostjo v primerjavi z R, kot kaže slika. 

 

  
  

 Ravnino tuljave usmerimo tako, da vsebuje magnetno iglo, ki je obenem usmerjena vzporedno z 

vodoravno komponento magnetnega polja Zemlje. Ko skozi tuljavo spustimo električni tok, se 
igla odkloni za kot α. Razloži vzrok tega odklona. 

 V preglednici so zapisane nekatere eksperimentalno izmerjene vrednosti odklona in ustrezne 

vrednosti električnega toka v tuljavi. S temi podatki izračunaj velikost vodoravne komponente 
magnetnega polja Zemlje, vključno z pripadajočo napako. 

 

  

Odklon  α  10°  20°  30°  40°  50°  

Električni tok  11,4 mA  23,3 mA  36,8 mA  52,4 mA  73,9 mA  

  

 

 

FIZIKALNE KONSTANTE 

osnovni naboj  𝑒  1,602·10−19 C  

masa protona  𝑚𝑝  1,673·10−27 kg  

indukcijska konstanta  𝜇0  4π·10−7 N/A2  

hitrost svetlobe v praznem prostoru c  2,998·108 m/s  

elektronvolt  eV  1,602·10−19 J  
  

 

 

 

___________________________________________ 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (9. odstavek 17. člen 
M.U. št.205/2019). 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 

Nihče ne sme zapustiti šolskega poslopja pred iztekom 3 ur od narekovanja naloge. 
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJE SREDNJE ŠOLE 

Smer: LI02, – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri vprašanja. 

VAJA 1  

Dana je funkcija    

 

 

 

 kjer je 𝐴 pozitivna konstanta.  

 

 Opiši obnašanje funkcije 𝐸(𝑥) in nariši njen graf, potem ko si ugotovil asimptote, simetrijo in 
prevojno točko F. Napiši izraz za tangento na graf v točki F. 

 

 Določi vrednosti integralov 

 

    

 

ter razloži geometrijski pomen vsakega izmed njih. 

  

 V pravokotnem koordinatnem sistemu 𝑂𝑥𝑦, kjer so dolžine izražene v metrih (m), ležita dva enaka 

pozitivna točkasta naboja 𝑞1 in 𝑞2 v točkah 𝑃1(−1, 0) in 𝑃2(1, 0). Velikost naboja je izražena v 

coulombih (C). Pokaži, da s primerno izbiro vrednosti 𝐴 lahko izraziš velikost električnega polja v 
točkah s koordinatama (𝑥, 0) za −1 < 𝑥 < 1  s funkcijo |𝐸(𝑥)|. Naredi dimenzijski preizkus za A in razloži fizikalni pomen integrala B, ki si ga izračunal v drugi točki.  
 

 Določi velikost, smer in usmerjenost elektrostatičnega polja, ki ga ustvarita naboja 𝑞1 in 𝑞2 v točki 𝑆(0,1) oziroma v točki  . V točkah S in T  izračunaj tudi vrednosti elektrostatičnega 
potenciala. 
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VAJA 2  

Eden izmed modelov, ki opisujejo učinek zračnega upora pri prostem padu, predvideva, da lahko 

velikost sile zračnega upora F, ki deluje v nasprotni smeri od sile teže, izrazimo kot 

 
kjer 𝑣(𝑡) označuje hitrost padanja v trenutku t in je k pozitivna konstanta. Vse uporabljene fizikalne 

količine so izražene v merskih enotah S.I. Če upoštevamo ta model, lahko izrazimo velikost hitrosti 

padanja v vsakem trenutku s funkcijo oblike 

 

kjer sta h in b primerno izbrani pozitivni konstanti. 

 Določi mersko enoto za konstanto 𝑘. Preveri, da v tem modelu lahko izrazimo trenutni pospešek 
telesa s funkcijo  

 

 

ter opravljeno pot gibajočega se telesa s funkcijo 

 

 

Če za zelo velike vrednosti časa t uporabimo približek 1 + 𝑒𝑏𝑡  𝑒𝑏𝑡, pokaži, da je                    .  

Nato preveri, da je funkcija, ki opisuje hitrost, naraščajoča in da gre proti limitni vrednosti . 

 

 Najprej preveri, da je funkcija, ki opisuje pospešek, padajoča in da gre po določenem času proti ničli. 
Nato podaj fizikalno interpretacijo do sem opisanega problema.  

 

Naj bo                          in                             , kjer je 𝑚 masa telesa in 𝑔 gravitacijski pospešek. Preveri,  
da velja drugi zakon dinamike. Nato dokaži, da iz danih definicij sledi, da imata ℎ in 𝑏 mersko enoto 

hitrosti oziroma recipročnega časa (čas -1). 

 Neodvisno od fizikalnega pomena funkcije 𝑣(𝑡) za 𝑡  načrtaj njen graf Γ ter določi njegove 

simetrijske lastnosti. Na polagi grafa kvalitativno sklepaj o grafu njegove primitivne funkcije, ki gre skozi točko                    . Še zlasti, ugotovi ali ima primitivna funkcija poševne asimptote in v 

primeru pritrdilnega odgovora napiši njihove enačbe, upoštevajoč, da za 𝑡 → +∞lahko uporabiš približek 1 + 𝑒𝑏𝑡  𝑒𝑏𝑡. 
 Naj bo 𝑡0 > 0. Izračunaj ploščino A področja R v prvem kvadrantu, ki ga omejujejo graf Γ, abscisna os in premica z enačbo 𝑡 = 𝑡0 . Ugotovi, ali gre za 𝑡0 → +∞  ploščina 𝐴 proti končni vrednosti. 

Nazadnje izračunaj vrednost integrala  

 

 

za 𝜏 > 0 in določi njegovo obnašanje za  τ → +∞  
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VPRAŠALNIK  

1. Za dano funkcijo                                    pokaži, da obstaja ena sama vrednost 𝑏 > −3, pri kateri na 

intervalu [−3, 𝑏] veljajo vse predpostavke Rollovega izreka. Določi vrednost 𝑏. 

 

2. Najprej preveri, da je krivulja, opisana z enačbo |𝑦| + |𝑥|3 = 1, simetrična bodisi glede na os x bodisi 

glede na os y. Nato določi ploščino ravninskega področja , ki ga krivulja omejuje.  

 

3. Dokaži, da diagonali razdelita paralelogram v štiri trikotnike z enako ploščino. Nato preveri 
veljavnost inverzne izjave, ki trdi: če diagonale razdelijo konveksni štirikotnik v štiri trikotnike z 
enako ploščino, potem je štirikotnik paralelogram. 
 

4. V trirazsežnem prostoru so dane točke 𝐴(−1, 3, 2), 𝐵(3, 4, 2), 𝐶(5, 1, 4), 𝐷(1, 0, 4). Najprej dokaži, 
da je lik 𝐴𝐵𝐶𝐷 romb, nato določi ploščino romba in polmer krožnice, ki je včrtana vanj.  
 

5. Albin in Barbara mečeta kocke: oba hkrati vržeta 5 kock z oštevilčenimi ploskvami od 1 do 6. Vsaka 
kocka z izidom 5 ali 6 velja eno točko, medtem ko izidi od 1 do 4 veljajo 0 točk. Zmaga tisti, ki z 
enim metom petih kock, doseže več točk. Določi verjetnost, da oba igralca dosežeta enako število 
točk. 
 

6. Elektron, proton in delec α, ki na začetku mirujejo, pospešimo z električno napetostjo ΔV. Delci nato 

vstopijo na istem mestu v konstantno magnetno polje   �⃗� ,  ki je usmerjeno pravokotno glede na 

njihove hitrosti. Izrazi polmer polkrožnih tirov protona in delca α v odvisnosti od polmera 

polkrožnega tira elektrona. V čem se razlikujejo, poleg velikosti polmera, tiri treh delcev? 

 

7. Skozi dva ravna vzporedna koplanarna tokovodnika tečeta enako usmerjena 
električna tokova z velikostjo I1=4 A in I2=6 A. Tokovodnika sta pritrjena na 

razdalji 2 cm drug od drugega. Določi velikost, smer in usmerjenost gostote 

magnetnega polja v točkah, ki so enako oddaljene od obeh tokovodnikov. 
Med prva dva tokovodnika postavimo še tretji ravni tokovodnik, ki se lahko 

prosto giblje v levo in v desno ter skozi katerega teče tok I3, kot kaže slika. 

Izračunaj v kateri legi ostane tretji tokovodnik v ravnovesju. Določi tudi smer 
toka I3, da bo ravnovesna lega stabilna. 
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8. Dana sta dva inercialna opazovalna sistema ℛ in ℛ′ z vzporednimi osmi. ℛ′ se giblje s hitrostjo 𝑣>0 glede na ℛ, vzdolž osi x. Ko je 𝑡 = 𝑡′ = 0, koordinatni izhodišči 𝑂, 𝑂′ danih sistemov 

sovpadata. Možno je dokazati, da je hitrost delca glede na ℛ′   povezana s 

hitrostjo istega delca glede na ℛ z naslednjimi izrazi (transformacijami 

hitrosti): 

 

S pomočjo transformacij hitrosti pokaži, da za �⃗⃗� ≡ (0, 𝑐, 0)  ali �⃗⃗� ≡ (𝑐, 0, 0) , kjer c = hitrost 

svetlobnega žarka v praznem prostoru, velikost hitrosti velja c. Ali bi lahko prišli s 

sklepanjem do enakega rezultata, ne da bi sploh računali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Za nalogo ima kandidat/ka na razpolago največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki ne dovoljujejo uporabe simbolov (9. odstavek 17. člen 
M.U. št.205/2019). 
Dovoljena je uporaba slovarja in pravopisa. 

Nihče ne sme zapustiti šolskega poslopja pred iztekom 3 ur od narekovanja naloge. 

FIZIKALNE KONSTANTE 

osnovni naboj  e  1,602·10-19 C  

masa elektrona  me  9,109·10-31 kg  

masa protona  mp  1,673·10-27 kg  

masa delca 𝛼 mα  6,645 ∙10 –27 kg  

dielektrična konstanta ε0  8,854·10-12 F/m  

indukcijska konstanta μ0  4π·10-7 H/m  
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DRŽAVNI IZPIT VIŠJIH SREDNJIH ŠOLAH 

Smer: LI02, – ZNANSTVENI 

LI03 – ZNANSTVENI-UPORABNE ZNANOSTI 

 

Naloga iz: MATEMATIKE in FIZIKE 

Kandidat/ka naj reši eno od dveh vaj in odgovori na štiri od osmih vprašanj, ki sestavljajo vprašalnik. 

 

 

 

VAJA 1  

Dana je funkcija: 𝑓(𝑥) = {𝑎 − 𝑏(1−𝑥)2     0 ≤ 𝑥 < 1𝑎 + 𝑏(1−𝑥)2              𝑥 > 1  , kjer sta a in b pozitivni konstanti. 

 Obravnavaj f(x) v odvisnosti od parametrov 𝑎 in 𝑏: zapiši enačbi asimptot in pogoje, pri katerih za x0, 0 ≤ 𝑥0 < 1 , velja  f(x0)=0. Določi vrednosti a in b, tako da velja 𝑥0 = 12 in je premica, ki jo opiše 

enačba 16 x + y – 8 = 0, tangentna na graf funkcije f(x) v točki (12 ; 0). 
 Za a = 4 in b = 1 izračunaj ploščino območja R, ki ga omejujeta graf funkcije f(x) in koordinatni osi. 

Po neskončni ravni ploskvi  je enakomerno porazdeljen pozitivni naboj s ploskovno gostoto naboja 

 , ki je izražena v coulombih na kvadratni meter. Na razdalji d = 1m od  je postavljen točkast 
pozitivni naboj q, ki je izražen v coulombih. Poltrak s izhaja pravokotno iz ravnine  in gre skozi 

naboj q; točka P pa je poljubna točka na poltraku s, na razdalji x ≥ 0 od ravnine . 

 Ugotovi smer vektorja električnega polja v točki P. Preveri, da s primerno izbiro vrednosti konstant 

a in b opiše funkcija f(x) velikost in usmerjenost vektorja električnega polja v točki P. Naredi 

dimenzijski preizkus za konstanti a in b. 

 Preveri, da obstaja točka na poltraku s, kjer je električno polje enako nič. Če v to točko postavimo 

mirujoč naboj, ugotovi ali je naboj glede na njegov predznak v stabilnem ali labilnem ravnovesju. 

  



AUSTRALE 2019 (za šole na južni polobli)    Redni rok 2019 
         Druga pisna naloga  

 

 

118 

 

VAJA 2  

Elektromagnetno valovanje se širi skozi prazen prostor in je linearno polarizirano. Spreminjanje 

električnega polja valovanja opiše funkcija �⃗� (𝑥, 𝑡) =  𝐸0 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) �̂�, kjer je �̂� enotski vektor v 

smeri osi y. 

 Kvalitativno opiši mehanizem nastanka in širjenja elektromagnetnega valovanja ter razloži pomen 

količin 𝐸0, 𝑘 in 𝜔. 
 Če velja, da je amplituda nihanja enaka 2,0 V/m in frekvenca nihanja enaka 5,0  105 Hz, zapiši enačbi 

za električno in magnetno polje elektromagnetnega valovanja ter ugotovi smer nihanja vektorja �⃗�  in 

smer širjenja valovanja. Utemelji svoje odgovore. 
 Dana je funkcija 𝑓(𝑥) =  𝐴 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡), kjer sta A in k pozitivni konstanti, = 106  in t = 5,0  

10–7. Izrazi periodo in zalogo vrednosti funkcije f(x) ter zapiši abscise točk, v katerih ima funkcija 

maksimum, minimum ali prevoj. 

 Za A= 2 in k = 4, izračunaj ploščino območja, ki ga omejujeta graf funkcije 𝑔(𝑥) = [𝑓(𝑥)]2 in 

abscisna os v eni periodi. Kaj predstavljajo prevojne točke funkcije f(x) na grafu funkcije 𝑔(𝑥)? 

VPRAŠALNIK   

1. Poišči vse možne vrednosti za a, b in c, tako da velja: 

lim𝑥→+∞ 𝑎𝑥𝑏 + 8𝑥4 + 𝑐𝑥3 + 713𝑥2 + 3𝑥3 − 5 = 3 

Utemelji svoj odgovor. 

2. Poišči abscise točk, v katerih ima funkcija 

𝑓(𝑥) = ∫(35𝑡−2𝑡2 − 1)𝑑𝑡𝑥
4  

lokalni maksimum ali minimum. 

3. Dan je trikotnik ABC s topim kotom v A. Točki B' in C' sta nožišči višin, ki izhajata iz oglišč B in C. 

Dokaži, da je možno včrtati štirikotnik B B' C C' v krožnico in da sta trikotnika ABC in AB'C' podobna. 

4. V prostoru sta dani točki A(1, 0, –1) in B(–3, –2, 0) in premica r, ki gre skozi A in B. Napiši enačbo  
ravnine , ki gre skozi točko P(–1, 3, 4) in je pravokotna na r. Določi koordinate točke Q, ki je 

simetrična točki P glede na r. 

5. V prvi škatli so 3 rumene žogice in 4 modre. V drugi škatli pa sta 2 modri žogici in 4 rumene. Prva 
oseba žreba dve žogici iz prve škatle in jih postavi v drugo škatlo. Za tem druga oseba žreba 2 žogici 
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iz druge škatle in jih postavi v prvo škatlo. Kolikšna je verjetnost, da je na koncu v obeh škatlah enako 

število rumenih in modrih žogic kot na začetku? 

 

6. Delec  (dva protona in dva nevtrona) vstopi v ploščati kondenzator skozi luknjico na negativni plošči 

in se giblje pravokotno na ploščo s hitrostjo 𝑣0 = 6.93 ∙ 104 ms . Plošči sta razmaknjeni za razdaljo 

d=10.0 cm, električna napetost med njima meri 200 V. Kolikšno pot naredi delec, preden se ustavi in 

preusmeri tja, od koder je prišel? Privzemi, da je masa nevtrona enaka masi protona. 

 

7. Skozi kvadratno zanko s stranico l=20 cm teče električni tok z velikostjo i = 0.50A. Zanka leži v 

homogenem magnetnem polju z gostoto z velikostjo B = 0.10 T in smerjo, ki je vzporedna ploskvi 

zanke. Zanka je v ravnovesju, ker nanjo delujeta vzmeti s prožnostno konstanto K = 2 N/m, kot kaže 
slika. Določi raztezek vzmeti in smer toka. 

 

8. V danem opazovalnem sistemu spreminjanje električnega potenciala opiše enačba V(x)=Ax2e–Bx, kjer 

sta A in B pozitivni konstanti, ki jima moraš določiti merski enoti. Ugotovi, kje je velikost 

elektrostatičnega polja največja, in maksimalno vrednost tudi izračunaj. 
 

  

____________________________ 

Za nalogo ima kandidat/ka največ 6 ur. 
Dovoljena je uporaba slovarja, pravopisa in znanstvenih ter/ali grafičnih kalkulatorjev, ki jih ni mogoče programirati in ki ne 

dovoljujejo uporabe (9. odstavek 17. člen M.U. št.205/2019). 
Nihče ne sme zapustiti šolskega poslopja pred iztekom 3 ur od narekovanja naloge. 

 FIZIKALNE KONSTANTE  

masa protona  mp  1,673 · 10−27 kg  

dielektrična konstanta ε0 8,854·10-12 F/m 
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6.  Državni izpiti 2014-2018 iz matematike 

6.1. Državni izpit 2014 redni rok 

6.2. Državni izpit 2015 redni rok 

6.3. Državni izpit 2016 redni rok 

6.4. Državni izpit 2017 redni rok 

6.5. Državni izpit 2018 redni rok 
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