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O TIMSS

Spomladi 2015 so IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 
Mednarodno združenje za preučevanje učinkov izobraževanja, njen Mednarodni center raziskave 
TIMSS & PIRLS in sodelujoče države po svetu izvedli raziskavo med učenci četrtega in osmega razreda 
osnovne šole, TIMSS 2015, ter med dijaki zadnjega letnika zahtevnejših matematičnih in fizikalnih 
srednješolskih programov pred vstopom na univerze, TIMSS Advanced. Obe raziskavi sta dopolnili 
20 let merjenja trendov znanja v državah, ki so vsaka štiri leta sodelovale v raziskavi TIMSS od leta 
1995 dalje.  

TIMSS 2015 in TIMSS Advanced 2015 nadaljujeta dolgo zgodovino mednarodnega merjenja 
znanja matematike in naravoslovja, ki ga izvaja IEA. IEA je neodvisna mednarodna zveza nacionalnih 
raziskovalnih organizacij in vladnih agencij, ki opravlja primerjalne mednarodne raziskave znanja od 
leta 1959 in jih metodoško razvija v skladu z moderno metodologijo merjenja ter poročanja o znanju. 
IEA je bila prva, ki je s prvo mednarodno raziskavo leta 1960 pridobila širši pogled na učinke politik 
na znanje mladine v posameznih izobraževalnih sistemih držav. 

Mednarodni center raziskave TIMSS & PIRLS je odgovoren za vodenje vseh raziskav TIMSS in 
TIMSS Advanced od leta 1995 dalje. Nahaja se na Lynch School of Education na univerzi Boston 
College v ZDA. Vsaka sodelujoča država določi svoj nacionalni center za izvedbo raziskave. Ti 
samostojno, vendar vsi po enakih postopkih in v istem času pripravijo potrebne dokumente v svojih 
jezikih, izvedejo raziskavo v šolah, zberejo in uredijo podatke ter sodelujejo pri analizah in nastanku 
poročil o mednarodnih primerjavah. Pomembna naloga nacionalnih centrov je seznanjanje države 
s ključnimi izsledki vsakokratne raziskave ter nudenje raziskovalne podpore pri razvoju nacionalnih 
strategij za izboljšanje izobraževanja. Nacionalni center za raziskavo TIMSS je na Pedagoškem 
inštitutu v Ljubljani.

TIMSS 2015

TIMSS je mednarodno merjenje znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci, 
ki poteka vsaka štiri leta od leta 1995 dalje. TIMSS 2015 je šesto merjenje znanja, ki opazuje in 
poroča o 20-letnih trendih v znanju in o obsežnih podatkih o okoliščinah pridobivanja znanja na vseh 
ravneh izobraževalnih sistemov. 
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Leta 2015 je v raziskavi sodelovalo 57 držav in 7 posameznih izobraževalnih sistemov v 
nekaterih delih držav, kot so province ali regije. Skupaj je v TIMSS 2015 sodelovalo več kot 580 000 
učencev in dijakov z vsega sveta.

Preizkusi znanja TIMSS iz matematike in naravoslovja slonijo na premišljenih izhodiščih, ki jih 
v medsebojnem sodelovanju razvijejo vključene države skupaj. Izhodišča so zasnovana za vsako 
starostno stopnjo in ločeno za matematiko in naravoslovje tako, da hkrati upoštevajo dve dimenziji 
znanja. Hkrati zasledujejo vsebinske sklope, ki so podlaga nalogam preizkusa, in kognitivne kategorije 
znanja, ki opredeljujejo vrste mišljenja učenca, potrebne pri reševanju vsake naloge.

Preizkusi TIMSS 2015 so vsebovali skoraj 800 nalog za učence, približno po 200 za vsako 
starost in vsako predmetno področje merjenja znanja. Večina nalog je merila učenčevo sposobnost 
uporabe znanja in sklepanja.

Novost v raziskavi leta 2015 je vprašalnik o domačem podpornem okolju za starše ali skrbnike 
četrtošolcev, ki je bil dodan v raziskavo k stalnim vprašalnikom za učence in dijake, učitelje, ravnatelje 
šol in kurikularne strokovnjake. Z njim so bili tudi za populacijo četrtošolcev zbrani ključni podatki 
o domačem okolju, o katerem med mlajšimi učenci v preteklosti ni bilo mogoče pridobiti zanesljivih 
poročil. Večina podatkov, ki so bili zbrani z vprašalniki, je bila z matematičnim modeliranjem IRT 
(metoda odgovora na postavko) združena v različne kazalce izobraževalne podpore dosežkom 
učencev. Vsak kazalec je dobil svojo lestvico vrednosti za učence. Rezultati so po državah predstavljeni 
s povprečno vrednostjo na ustrezni lestvici med učenci posamezne države. Povezava z dosežki 
učencev je prikazana v obliki povprečnih dosežkov med skupinami učencev, ki so se z doseženim 
številom točk uvrstili v tri posebej določene zaporedne intervale vrednosti na tej lestvici, od najbolj do 
najmanj ugodnih ali zaželjenih. Kjer je le bilo mogoče, so bile lestvice izračunane vzporedno za več 
starostnih skupin ter za matematiko in naravoslovje, da omogočajo primerjavo povezav kazalcev z 
znanjem med predmeti in med mlajšimi ter starejšimi učenci.

Cilj raziskave TIMSS je pomoč državam pri sprejemanju premišljenih in na dejstvih utemeljenih 
odločitev, kako izboljšati poučevanje in učenje matematike in naravoslovja. TIMSS namenja posebno 
pozornost matematičnim in naravoslovnim kurikularnim podlagam za znanje učencev. O podatkih 
o domu, razredu in šoli poroča na način, ki je primeren za  razvoj izobraževalnih politik.  TIMSS 
je zato dragoceno orodje, ki ga države lahko uporabijo pri ocenjevanju svojega doseganja ciljev v 
znanju in standardih ter opazujejo trende znanja učencev v mednarodnem kontekstu. Številske meritve 
v mednarodnih in nacionalnih poročilih dopolnjuje Enciklopedija TIMSS (TIMSS 2015 Encyclopedia), 
ki združuje kurikularne primerjave med sodelujočimi izobraževalnimi sistemu s poglavji posameznih 
držav o njihovem matematičnem in naravoslovnem kurikulu, izobraževalnih praksah ter zahtevah o 
izobrazbi učiteljev na področjih osnovnega matematičnega in naravoslovnega izobraževanja. 
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Države, ki so sodelovale v TIMSS 2015

V Preglednici 1 je 57 držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015, med njimi tudi deli nekaterih držav, 
ki so bili v dolgi zgodovini IEA vedno vključeni kot samostojne enote: flamsko govoreči del Belgije, 
Hong Kong kot posebna upravna enota Kitajske ali Anglija kot samostojni del Velike Britanije. 

Države in izobraževalni sistemi so lahko izbrali sodelovanje v merjenju znanja v četrtem razredu, 
osmem razredu ali v obeh. Državam, ki so presodile, da je preizkus znanja TIMSS za njihove učence 
ustrezne starosti pretežek, je bilo kot novost omogočeno sodelovanje v raziskavi številske pismenosti 
TIMSS, lažji različici preizkusa za učence. Pri merjenju znanja v četrtem razredu je sodelovalo 50 
držav in 7 izobraževalnih sistemov. Med njimi so 5 držav in en sistem sodelovali v številski pismenosti 
TIMSS (Bahrajn, Indonezija, Iran, Kuvajt, Maroko ter Buenos Aires) in v redni raziskavi TIMSS, 2 
državi pa samo v raziskavi številske pismenosti TIMSS (Jordanija in Južnoafriška republika). V merjenju 
znanja med osmošolci je sodelovalo 38 držav in 7 šolskih sistemov. 

Norveška se je odločila, da bo znanje s TIMSS izmerila med svojimi petošolci in devetošolci, 
ki so po starosti bliže švedskim in finskim četrtošolcem ter osmošolcem, da bi bilo primerjanje z njimi 
lažje. Obenem je sodelovala s četrtim in osmim razredom v merjenju svojih trendov. Bocvana in 
Južnoafriška republika sta zajeli devetošolce, pri katerih se kurikulum bolje ujema z mednarodnimi 
izhodišči raziskave, da bi ohranili merjenje trendov. Več podatkov o zajetih populacijah učencev v 
vsaki državi, tudi njihova starost in nacionalna pravila za vstop otrok v šolo, napredovanje in oblike 
zadrževanja napredovanja, je zapisanih v mednarodni preglednici (e-priloga, Preglednica 2). 

V vsaki starostni skupini so v neposredni izvedbi raziskave na šolah sodelovali reprezentativni 
vzorci približno 4 000 učencev iz 150 do 200 šol. Skupaj je v merjenju znanja TIMSS 2015 ter v zbiranju 
podatkov z vprašalniki za četrtošolsko populacijo sodelovalo 312 000 učencev, 250 000 staršev, 20 
000 učiteljev in 10 000 šol ter nadaljnih 270 000 učencev, 31 000 učiteljev in 8 000 šol v raziskavi 
znanja za osmi razred. V Sloveniji je sodelovalo 4 800 četrtošolcev, 257 učiteljev razrednega pouka, 
4 600 osmošolcev in 148 ravnateljev osnovnih šol. Ker nekateri učitelji osmošolcev učijo več predmetov 
in več razredov, so bili naprošeni, da za vsak osmi razred v raziskavi izpolnijo ločene vprašalnike 
o pouku matematike, fizike, kemije, biologije in geografije. Skupaj so učitelji matematike izpolnili 
471 vprašalnikov o pouku matematike v posameznih razredih, učitelji naravoslovnih predmetov pa 
so izpolnili 859 vprašalnikov o pouku fizike, biologije, kemije in geografije za vključene osmošolce.
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2015 2011 2007 2003 1995 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Armenija j  k j  k j  k j  k
Anglija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Avstralija  k  k  k  k  k  k  k  k  k j  k
Bahrajn  k  k  k  k  k  k
Belgija (FL)  k  k  k  k  k  k
Bocvana (6, 9)  k  k  k j j
Bolgarija  k  k  k  k

Češka  k  k  k  k  k  k  k

Čile  k  k  k  k  k  k
Ciper  k  k  k  k  k  k  k
Danska  k  k  k  k
Egipt  k  k  k
Finska  k  k  k j
Francija  k  k
Gruzija  k  k  k  k  k  k
Hong Kong  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Hrvaška  k  k
Indonezija  k j  k  k j j j
Iran  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Irska  k  k  k  k  k
Italija  k  k  k  k j  k  k  k  k  k j
Izrael j  k  k j j j j
Japonska  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Jordanija  k  k  k  k  k  k
Južna Koreja  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Južnoafriška rep. (5, 9)  k  k  k j j j
Kanada  k j  k j j
Katar  k  k j  k  k j
Kazahstan  k  k j  k k
Kuvajt  k  k j j  k j j
Libanon  k  k  k  k
Litva  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Madžarska  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Malezija  k  k  k  k  k
Malta  k  k  k
Maroko  k  k j j  k  k j j j
Nemčija  k  k  k  k
Nizozemska  k  k  k  k  k  k  k  k
Norveška (5,9)  k  k
Nova Zelandija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Oman  k  k  k  k  k
Poljska  k j
Portugalska  k  k  k  k
Ruska federacija  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Savdska Arabija  k  k  k  k j j
Severna Irska  k  k
Singapur  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Slovaška  k  k  k  k  k  k
Slovenija  k  k  k  k  k  k  k  k  k j  k
Srbija  k  k  k  k

Španija  k  k  k

Švedska  k  k  k  k  k  k  k  k
Tajska  k j  k  k  k  k j
Tajvan  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Turčija  k  k  k  k j j
ZDA  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k  k
Združeni arab. emirati  k  k  k  k

k    Označuje 
sodelovanje v 
izvedbi tega leta. 

j     Označuje 
sodelovanje v 
izvedbi tega leta, 
vendar ne v 
merjenju trendov, 
največkrat zaradi 
spremembe v 
populaciji, tudi 
zaradi šolskih 
prenov. 

Preglednica 1: Sodelujoče države v TIMSS 2015 in prejšnjih izvedbah

Osmi razred
Države

Četrti razred

Sodelujoči šolski 
sistemi v TIMS 
2015: 
Buenos Aires, 
Argentina,
Ontario in Quebec, 
Kanada, Norveška 
(4, 8), Abu Dhabi, 
Dubai in Florida, 
ZDA.

Vi
r: 

A
1-

1,
 IE

A
's 

Tr
en

ds
 in

 In
te

rn
at

io
na

l M
at

he
m

at
ic

s 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
St

ud
y 

–
TI

M
SS

 2
01

5



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 11

TIMSS Advanced 2015

Naraščajoča globalna tekmovalnost med državami v dosežkih v STEM (science, technology, 
engineering and mathematics fields), to je na področjih naravoslovja, tehnologij, tehnike in matematike, 
ter večanje zanimanja za raziskovanje pripravljenosti bodočih študentov za študij na univerzah in 
akademsko izobraževanje sta bila razloga, da je bila v letu 2105 raziskava znanja srednješolcev, 
TIMSS Advanced, ponovno priključena k raziskavi znanja osnovnošolcev, TIMSS. Raziskava TIMSS 
Advanced je bila prvič izvedena leta 1995 in drugič leta 2008. Še vedno je edina mednarodna 
primerjalna raziskava znanja na svetu, ki pridobiva bistvene informacije o najvišjem znanju dijakov v 
zahtevnejših programih matematike in fizike. Vanjo so vključeni dijaki zadnjega letnika tistih programov 
srednješolskega izobraževanja, ki dijake pripravljajo na vstop v univerzitetni študij s področij STEM. 
Pri nas so to maturanti splošnega gimnazijskega programa.

TIMSS Advanced 2015 je bila zasnovana, da skupaj s TIMSS izmeri 20-letne trende znanja 
na treh pomembnih točkah izobraževanja, v 4. in 8. razredu in tik pred vstopom na univerzo, in 
zbere informacije o tem, kako so temeljna začetna znanja na razredni ravni šolanja povezana z 
mladostnikovo izobraževalno potjo skozi obvezno šolanje ter kako vplivajo na njegovo znanje ob 
koncu srednje šole, tik pred študijem. Zato vsebuje tudi primerljive mednarodne podatke o tem, kaj 
bodo študirali dijaki z najvišjim znanjem matematike in fizike, katere stopnje izobraževanja imajo 
namen doseči ter kateri poklici jih privlačijo. Mednarodna poročila o raziskavi so enako kot za 4. 
in 8. razred dostopna na mednarodni spletni strani, nacionalna pa na slovenski projektni strani.  V 
nacionalnem poročilu “Znanje preduniverzitetne matematike in fizike v Sloveniji in po svetu” so dodatno 
prikazani izjemni rezultati v znanju naših maturantov, ki so se odločili za maturo iz matematike na 
višji ravni.

 

Zagotavljanje kvalitete

V TIMSS 2015 je bilo vloženo veliko truda, da bi bili zbrani podatki kakovostni in primerljivi. 
Postopki zagotavljanja kakovosti so segali od skrbnega načrtovanja in dokumentiranja, sodelovanja 
med vključenimi državami, standardizacije posameznih korakov izvedbe študije do pozornega 
načrtovanja in preverjanja kvalitete izvedbe raziskave na vsaki ravni. Merjenje znanja je bilo v vseh 
državah izpeljano na reprezentativnih in temeljito dokumentiranih vzorcih učencev. Strokovnjaki za 
vzorčenje iz Statistics Canada in strokovnjaki za delo s podatki iz IEA Data Processing and Research 
Center (DPC) so v vseh korakih vzorčenja sodelovali z nacionalnimi koordinatorji raziskave, da so 
v skupnem delu dosegli ujemanje vzorcev z mednarodnimi definicijami in nacionalnimi standardi. 
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Nekaj izjem je označenih v preglednicah rezultatov. IEA Secretariat in mednarodni center raziskave 
TIMSS sta opravila obsežno preverjanje kvalitete prilagoditev instrumentov raziskave posameznim 
državam z namenom, da bi bili prevodi nalog in vprašalnikov popolnoma primerljivi med državami 
in jeziki. Zasnovala in opravila sta neodvisno mednarodno kontrolo kvalitete izvedbe raziskave na 
šolah v vseh državah. Strokovnjaki za delo s podatki na IEA DPC so ves čas raziskave s sodelovanjem 
in z računalniškimi orodji podpirali delo nacionalnih koordinatorjev pri zbiranju podatkov in njihovi 
obravnavi ter skupaj preverjali njihovo zanesljivost in skladnost v ter med državami.    

Objava Mednarodnih rezultatov TIMSS 2015

Mednarodni rezultati TIMSS 2015 so zbrani na spletni strani raziskave (http://timss.bc.edu), ki 
omogoča tudi dostop do rezultatov TIMSS Advanced. Rezultati TIMSS 2015 so predstavljeni v dveh 
ločenih spletnih poročilih za matematiko in naravoslovje ter znotraj področij še posebej ločeno za 
četrošolce in osmošolce. Vsako poročilo ima 10 poglavij, z naslovno grafično predstavitvijo povzetka 
vsebine poglavja, ki ji sledijo preglednice mednarodnih porazdelitev dosežkov, opisov mejnikov 
znanja, trendov v znanju in primerjav med dosežki glede na množico kazalcev domačih okoliščin 
učencev, šolskega okolja  in dela v razredu. Preglednice je mogoče prenesti in natisniti s spletišča 
Download Center. V poročilu jih imenujeno e-priloga. Spletna stran vsebuje še povezave do drugih 
dokumentov in poročil:

• TIMSS 2015 Assessment Frameworks predstavljajo izhodišča matematičnih in naravoslovnih 
preizkusov znanja. Vsebujejo razširjene opise vsebin in kognitivnih kategorij, ki so bile vključene 
v naloge za učence. Dodan jim je tudi seznam kazalcev pridobivanja znanja, ki so bili skozi 
vprašalnike za različne osebe del raziskave TIMSS.  

• Enciklopedija TIMSS 2015: Publikacija “Education Policy and Curriculum in Mathematics and 
Science” opisuje nacionalne izobraževalne sisteme v tistem delu, ki je povezan z matematičnim 
in naravoslovnim izobraževanjem. Vsebuje izbrane podatke o nacionalnih kurikulih v 
vrsti mednarodnih primerjalnih preglednic ter poglavja vsake države o njenem poučevanju 
matematike in naravoslovja, izobraževanju učiteljev, ocenjevanju znanja, domačih nalogah, 
IKT, nacionalnih izpitih ter o prehodih med stopnjami šolanja.

• Methods and Procedures in TIMSS 2015  so raziskovalna besedila, ki opisujejo metode in 
postopke, ki so sestavni del raziskave, od zasnove študije do rezultatov TIMSS 2015. Besedila 
so namenjena predvsem raziskovalcem za nadaljnje delo s podatki TIMSS.
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Na spletni strani TIMSS 2015 so na voljo še povezave do dokumentirane mednarodne zbirke 
podatkov iz vseh držav ter mednarodne različice vprašalnikov in nalog iz preizkusov znanja. Vse 
objave raziskave TIMSS so brezplačno na voljo za poglobljen študij posameznih izsledkov, širjenje 
razumevanja rezultatov in poročanje o dosežkih ter kazalcih na lestvicah. Namenjene pa so predvsem 
nadaljnim raziskovalnim študijam za izboljšanje matematičnega in naravoslovnega izobraževanja v 
posamezni državi ter globalno.

Objava Slovenskih rezultatov TIMSS 2015

Pričujoče nacionalno poročilo o izsledkih raziskave TIMSS med osmošolci sledi mednarodnemu 
poročanju v 10 poglavjih izsledkov v spletni obliki. V knjižni in e-obliki prikazuje najpomembnejše 
mednarodne primerjave za slovenski prostor. Povzema tudi ostale rezultate ter vsebuje vse objavljive 
naloge raziskave z nacionalnimi rezultati. Podobno je zasnovano poročilo o osmošolcih.

V Sloveniji ločeno poročamo še o nacionalnih povezavah rezultatov raziskave TIMSS z 
nacionalnimi preizkusi znanja in maturo, študiju dviga motivacije slovenskih učencev za učenje 
matematike ter o pogledih sodelujočih šol na raziskavo, rezultate in uporabo izsledkov za izboljšanje 
poučevanja v praksi, in sicer v dodatnih publikacijah v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2015.

Vsa poročila in nacionalne zbirke podatkov iz raziskave, deloma že prilagojene za statistične 
analize, vprašalniki v slovenskem jeziku in naloge raziskave za učence so prav tako prosto dostopni 
na nacionalni spletni strani raziskave TIMSS: 

http://timsspei.splet.arnes.si

Na strani Pedagoškega inštituta so gradiva in poročila v sklopu drugih že opravljenih mednarodnih 
raziskovalnih projektov: 

http://www.pei.si → raziskovalna dejavnost → mednarodni projekti
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Mednarodni matematični dosežki

Daljnovzhodne države so še 
povečale prednost v znanju 
matematike pred drugimi 
državami sveta. 

TIMSS 2015 poroča o 
matematičnih dosežkih  
v osmem razredu v 39 
državah sveta.  

Leta 2015 je bil 
razkorak med 

matematičnim 
dosežkom  

daljnovzhodnih 
držav in dosežkom 

prve naslednje 
države 48 točk, 

torej mnogo večji 
od 31 točk razlike 

v letu 2011.

Prosimo, glejte Preglednico M1.1 za statistično pomembnost razlik med državami.

Ruska Federacija    570

48
                         Singapur   621 

                             Koreja  608    Tajvan  597        

                  Hong Kong  594  Japonska 593 

       Kazahstan    528

            Kanada  527       Irska  523  

             Anglija  518    ZDA  518    Slovenija  516  

                     Madžarska  514             Norveška  512 

             Litva  511       Izrael  511       Avstralija  505       Švedska  501 

                        Italija   494           Malta   494          Nova Zelandija    493   

    Malezija   465          Združeni arabski Emirati    465       Turčija   458   

            Bahrajn  454          Gruzija  453      Libanon    442          Katar 437       Iran  436     

 Tajska   431       Čile   427       Oman   403          Kuvajt 392       Egipt 392     Bocvana  391

   Jordanija   386           Maroko  384        Južnoafriška rep.   372     Savdska Arabija    368

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 



Trendi 2011−2015: 34 držav

18 držav: 
 višji 
povprečni 
dosežek 

13 držav: 
enak 
povprečni 
dosežek 

3 države: 
 nižji 
povprečni 
dosežek 

Bahrajn, Čile, Gruzija, Iran, 
Japonska, Južnoafriška 
republika, Katar, Kazahstan, 
Litva, Malezija, Maroko, 
Norveška, Oman, Singapur,  
Slovenija, Švedska, ZDA, 
Združeni arabski emirati

Anglija,  Avstralija, Bocvana,  
Hong Kong, Italija, Izrael, Koreja, 
Libanon,  Madžarska, Nova 
Zelandija,  Ruska federacija, 
Tajska, Turčija

Tajvan, Jordanija, 
Savdska Arabija 

Trendi 1995−2015: 16 držav

9 držav: 
  višji 
povprečni 
dosežek 

4 države: 
 enak 
povprečni 
dosežek 

3 države: 
 nižji 
povprečni 
dosežek 

Anglija,  Hong Kong, Iran,   
Koreja, Litva, Ruska federacija,  
Singapur,  Slovenija, ZDA

Avstralija, Irska,
Japonska, 
Nova Zelandija

Madžarska, 
Norveška, 
Švedska

Leta 2015 je bilo malo razlik med fanti in dekleti. Dekleta so dosegla višji rezultat v 7 
državah (za povprečnih 17 točk), fantje pa v 6 državah (za povprečnih 9 točk). V 26 državah 
ni razlik v matematičnem dosežku deklet in fantov. Razlike med dekleti in fanti so se malo v 
času le nekoliko spremenile. Leta 1995 so bili v 4 državah boljši fantje, leta 2015 pa so bili 
fantje uspešnejši v 3 državah in dekleta v 1 od 16 držav, ki merijo trende. 

1995 1999 2003 2007 2011 2015

Trendi v osmem razredu kažejo povečanje znanja matematike

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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1.1. Matematični dosežki

Slovenski dosežek osmošolcev iz matematike je dober. Med dosežki 39 držav se uvršča na 12. 
mesto, kar pomeni, da je dosegel prvo tretjino sodelujočih držav, dolgoročni strateški cilj slovenskega  
izobraževanja. Rezultat je podoben dosežkom vrstnikov iz ZDA, Anglije, Madžarske, Litve in Izraela ter 
dosežku devetošolcev iz Norveške (Preglednica M1.1). Slovenijo končno umešča med uspešne države 
tudi v matematiki. Skupaj z odličnimi rezultati iz naravoslovja v obeh razredih, z velikim napredkom 
znanja matematike v četrtem razredu in izjemnimi dosežki slovenskih maturantov v matematiki in fiziki 
je Slovenija postala zgled mnogim državam v sosedstvu in po svetu, predvsem v Skandinaviji in v 
bližnjih državah vzhodne in južne Evrope.

Na vrhu lestvice držav in po dosežku še višje od vseh drugih kot doslej so države Daljnega 
vzhoda, Singapur, Koreja, Tajvan, Hong Kong in Japonska. Prva za njimi je Ruska federacija, ki je 
dosegla skoraj 50 točk nižje povprečje iz matematike, in nato še za 40 točk nižje Kazahstan. Razlike 
med državami, ki sledijo, niso več tako velike (Preglednica M1.2).  

Švedska in Avstralija se ne razlikujeta od povprečja TIMSS, nižji dosežek kot povprečje TIMSS 
pa so večinoma izkazale države Bližnjega vzhoda in Afrike, pa tudi nam bližnje države Italija, Malta 
in tudi Gruzija.

Norveška je v tokratno raziskavo ob osmošolcih, ki vedno sodelujejo v izračunih trendov, 
vključila še ločeno merjenje znanja med svojimi devetošolci. Ti so po starosti bliže drugim populacijam 
učencev v TIMSS iz skandinavskih držav. Norvežani so v dosedanjih ponovitvah raziskave težko 
primerjali dosežke svojih osmošolcev s populacijami eno leto starejših vrstnikov v sosednjih državah. 
Z merjenjem znanja med devetošolci bodo lažje presojali, ali njihov izobraževalni sistem do konca 
osnovne šole doseže podoben učinek na znanje kot drugje v Skandinaviji.

Za TIMSS 2015 je značilno, da je v merjenju znanja četrtošolcev sodelovalo precej več držav 
kot v merjenju znanja osmošolcev. Razlogi so deloma finančni, deloma pa obremenjenost držav in 
njihovih učencev z več različnimi cikličnimi mednarodnimi raziskavami za populacijo 13−15 let starih 
učencev, katerih izvedba je soupadla v letu 2015. Mednarodne primerjave dosežkov skozi leta je 
zato treba pozorno opazovati v luči sodelujočega števila držav. Vsi izračunani in objavljeni trendi za 
vsako državo so primerljivi z njenimi rezultati v prejšnjih izvedbah. Mesta na lestvicah držav, glede na 
doseženi rezultat, pa iz jasnih razlogov niso primerljiva med leti izvedb TIMSS, za nobeno populacijo.  
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Države Porazdelitev matematičnih dosežkov

2 Singapur 621 (3,2) h
Južna Koreja 606 (2,6) h
Tajvan 599 (2,4) h
Hong Kong 594 (4,6) h
Japonska 586 (2,3) h
Ruska  federacija 538 (4,7) h
Kazahstan 528 (5,3) h

1 † Kanada 527 (2,2) h
Irska 523 (2,7) h

† ZDA 518 (3,1) h
Anglija 518 (4,2) h
Slovenija 516 (2,1) h
Madžarska 514 (3,8) h
Norveška (9) 512 (2,3) h

2 Litva 511 (2,8) h
3 Izrael 511 (4,1) h

Avstralija 505 (3,1)  
Švedska 501 (2,8)  
TIMSS povprečje 500  

2 Italija 494 (2,5) i
Malta 494 (1,0) i

† Nova Zelandija 493 (3,4) i
Malezija 465 (3,6) i
Združeni arab. emirati 465 (2,0) i
Turčija 458 (4,7) i
Bahrajn 454 (1,4) i

1 2 Gruzija 453 (3,4) i
Libanon 442 (3,6) i

ψ Katar 437 (3,0) i
ψ Iran 436 (4,6) i

Tajska 431 (4,8) i
ψ Čile 427 (3,2) i
ψ Oman 403 (2,4) i
ψ Kuvajt 392 (4,6) i
ψ Egipt 392 (4,1) i
ψ Bocvana (9) 391 (2,0) i
Ж Jordanija 386 (3,2) i
Ж Moroko 384 (2,3) i
Ж Južnoafriška rep. (9) 372 (4,5) i
Ж Savdska Arabija 368 (4,6) i

h

i

Ж
Ψ

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Preglednica M1.1: Porazdelitev matematičnih dosežkov

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat med 15 % in 25 %.

Povprečni dosežek

Glej Dodatek C.1 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.7 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat nad 25 %.

Ta lestvica je bila izračunana leta 1995 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 1995. Sklicna točka lestvice, 500 točk, 
je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 100 točk na lestvici ustreza standardnemu odklonu porazdelitve. 

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni 
matematični dosežek.

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni 
matematični dosežek.

95 % interval zaupanja za povprečje (±2SE)

Percentili dosežka
5. 25. 75. 95.
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Slovenija je v TIMSS 2015 sodelovala po tem, ko smo v letu 2011 izmerili precejšen napredek 
v znanju četrtošolcev iz matematike in naravoslovja ter iz naravoslovja v osmem razredu, vendar ne iz 
matematike v osmem razredu. To je od leta 1995 ostajalo nespremenjeno razen manjšega napredka  
med letoma 2003 in 2007; dosežki se niso v nobeni drugi izvedbi TIMSS niti znižali, niti zvišali. 
Od leta 2011 do 2015 je bil v poučevanje matematike vpeljan temeljito posodobljen kurikulum za 
matematiko. Že do četrtega leta šolanja dalje je prinesel nekaj bistvenih sprememb v obsegu poučevanja 
snovi, predvsem pa viden poudarek na učenju čistih matematičnih vsebin v višjih razredih.  Velikega 
poudarka v učnem načrtu je bila deležna algebra, reševanje problemov pa zajema sistematično 
učenje sklepanja in povezovanja vsebin. Izboljšan je bil tudi jezik, s katerim so v učnem načrtu opisani 
matematični pojmi od prvega razreda dalje, poenoteni so bili temeljni matematični izrazi in izboljšan 
prehod med stopnjami šolanja, predvsem med razrednim in predmetnim poučevanjem. V TIMSS 2015 
smo zato pozorno spremljali merjenje znanja matematike med slovenskimi učenci in pričakovali tudi 
spremembe glede na rezultatih prejšnjih let. 

Glede na prejšnji učni načrt naši učenci do osmega razreda niso bili deležni velikih premikov 
v poučevanih vsebinah, saj je bilo teh več v nižjih razredih. Še vedno sicer niso imeli priložnosti, da 
se naučijo nekatera zahtevnejša znanja, kot je reševanje problemskih nalog z enačbami in sploh s 
sistemom dveh enačb hkrati. Pri ocenjevanju nalog smo opazili sistematično slabše znanje uporabe 
abstraktne algebre, ki se je pokazalo v manj uspešnem reševanju nalog, ki so zahtevale zapis 
spremenljivke ali izraza in delo s spremenljivkami v problemskih nalogah. Še vedno je bilo učencem 
težko računati z izrazi s spremenljivkami namesto s številskimi vrednostmi, kot je primer obsega lika, 
ki ima dolžine stranic podane v obliki izraza (npr. 2 + a). Ker pa učni načrt podpira obravnavo teh 
vsebin, lahko pričakujemo, da se bo znanje učencev na teh področjih v prihodnje zelo verjetno še 
povečalo.  

Iz primerjav povprečnih matematičnih dosežkov držav iz posameznih let opazimo, da se znanje 
matematike med osmošolci povečuje v približno v enakem številu držav, kot je tisith, kjer znanje 
ostaja enako ali se niža. Veliko držav je v 20 letih izvedb TIMSS doživelo padce in rasti znanja 
svojih učencev. V mnogih državah je to povezano z različnimi šolskimi reformami, ki največkrat na 
dosežke delujejo s časovnim zamikom nekaj let. Tudi v Sloveniji je bila prenova uvedena pred letom 
2003, rahlo povečanje dosežkov pa je zaznavno šele v letu 2007. Grafična primerjava trendov v 
matematičnih dosežkih v državah je prikazana v Preglednici M1.3.   
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Singapur 621 (3,2)  h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Južna Koreja 606 (2,6) i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Tajvan 599 (2,4) i    h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Hong Kong 594 (4,6) i i    h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Japonska 586 (2,3) i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Ruska federacija 538 (4,7) i i i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Kazahstan 528 (5,3) i i i i i       h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Kanada 527 (2,2) i i i i i i    h  h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Irska 523 (2,7) i i i i i i      h  h h h h h h h h h h h h h h h h h
ZDA 518 (3,1) i i i i i i  i         h h h h h h h h h h h h h h

Anglija 518 (4,2) i i i i i i           h h h h h h h h h h h h h h
Slovenija 516 (2,1) i i i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h

Madžarska 514 (3,8) i i i i i i i i          h h h h h h h h h h h h h
Norveška (9) 512 (2,3) i i i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h

Litva 511 (2,8) i i i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h
Izrael 511 (4,1) i i i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h

Avstralija 505 (3,1) i i i i i i i i i i i i       h h h h h h h h h h h h
Švedska 501 (2,8) i i i i i i i i i i i i i i i i    h  h h h h h h h h h

Italija 494 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i     h h h h h h h h h
Malta 494 (1,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h h h h h

Nova Zelandija 493 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i     h h h h h h h h h
Malezija 465 (3,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h h

Združeni arab. emirati 465 (2,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h h
Turčija 458 (4,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      h h h h

Bahrajn 454 (1,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h
Gruzija 453 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h

Libanon 442 (3,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i     
Katar 437 (3,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i     

Iran 436 (4,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i     
Tajska 431 (4,8) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i     

Čile 427 (3,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   
Oman 403 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Kuvajt 392 (4,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Egipt 392 (4,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Bocvana (9) 391 (2,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Jordanija 386 (3,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Maroko 384 (2,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Južnoafriška rep. (9) 372 (4,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Savdska Arabija 368 (4,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

h

i

Povprečje države je statistično pomembno višje kot povprečje primerjane države.

Povprečje države je statistično pomembno nižje kot povprečje primerjane države.

Preglednica M1.2: Primerjava povprečnega matematičnega dosežka med državami

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se zdijo nekateri rezultati neskladni.
Test značilnosti upošteva primerjave med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi zaradi naključja.

Države

Glejte podatke v vrstici izbrane sodelujoče države za primerjavo dosežka z dosežki držav v stolpcih. Simboli določajo, ali je povprečen dosežek države v
vrstici statistično pomembno nižji ali višji od povprečnih dosežkov drugih držav ali pa med posameznima dvema državama razlika ni statistično 
pomembna.
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Singapur 621 (3,2) h h h h h h h h h
Južna Koreja 606 (2,6) h h h h h h h h h

Tajvan 599 (2,4) h h h h h h h h h
Hong Kong 594 (4,6) h h h h h h h h h

Japonska 586 (2,3) h h h h h h h h h
Ruska federacija 538 (4,7) h h h h h h h h h

Kazahstan 528 (5,3) h h h h h h h h h
Kanada 527 (2,2) h h h h h h h h h

Irska 523 (2,7) h h h h h h h h h
ZDA 518 (3,1) h h h h h h h h h

Anglija 518 (4,2) h h h h h h h h h
Slovenija 516 (2,1) h h h h h h h h h

Madžarska 514 (3,8) h h h h h h h h h
Norveška (9) 512 (2,3) h h h h h h h h h

Litva 511 (2,8) h h h h h h h h h
Izrael 511 (4,1) h h h h h h h h h

Avstralija 505 (3,1) h h h h h h h h h
Švedska 501 (2,8) h h h h h h h h h

Italija 494 (2,5) h h h h h h h h h
Malta 494 (1,0) h h h h h h h h h

Nova Zelandija 493 (3,4) h h h h h h h h h
Malezija 465 (3,6) h h h h h h h h h

Združeni arab. emirati 465 (2,0) h h h h h h h h h
Turčija 458 (4,7) h h h h h h h h h

Bahrajn 454 (1,4) h h h h h h h h h
Gruzija 453 (3,4) h h h h h h h h h

Libanon 442 (3,6) h h h h h h h h h
Katar 437 (3,0) h h h h h h h h h

Iran 436 (4,6)  h h h h h h h h
Tajska 431 (4,8)  h h h h h h h h

Čile 427 (3,2)  h h h h h h h h
Oman 403 (2,4) i  h h h h h h h
Kuvajt 392 (4,6) i i      h h

Egipt 392 (4,1) i i      h h
Bocvana (9) 391 (2,0) i i     h h h

Jordanija 386 (3,2) i i      h h
Maroko 384 (2,3) i i   i   h h

Južnoafriška rep. (9) 372 (4,5) i i i i i i i   
Savdska Arabija 368 (4,6) i i i i i i i   

h

i Povprečje države je statistično pomembno 
nižje kot povprečje primerjane države.

Preglednica M1.2: Primerjava povprečnega matematičnega 
                                         dosežka med državami (nadaljevanje)
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Povprečje države je statistično pomembno višje kot 
povprečje primerjane države.
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1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Irska

Egipt

Vsebuje samo države, ki so sodelovale v TIMSS 2015 in imajo primerljive dolgoročne podatke o trendih od leta 1995. 

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov

Anglija Avstralija Bahrajn

Italija Izrael

Gruzija Hong Kong Iran

Čile

Prikazi med seboj niso primerljivi. Na navpični osi prikazov je razdalja med oznakami 10 točk. 
Začetki osi se med državami razlikujejo glede na njihove povprečne dosežke.
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Malezija Malta Madžarska

Kuvajt Libanon Litva

Južna Koreja Katar Kazahstan

Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)

Japonska Jordanija Južnoafriška rep. (9)
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Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)
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Preglednica M1.3: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)
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TIMSS 2015 praznuje 20 let raziskovanja trendov, zato je na mednarodni ravni veliko pozornosti 
posvečene primerjavam znanja, ki smo ga izmerili v prvi izvedbi raziskave v letu 1995. Jasno sliko 
gibanja celotnih porazdelitev dosežka skozi leta nam tako prinašajo grafični prikazi v Preglednici 
M1.4. Za razumevanje znanja osmošolcev v državi je pomembno, kako zelo so dosežki razpršeni 
med učenci in kako velik del populacije s svojim dosežkom odstopa od nacionalnega povprečja. Iz 
slik opazimo, da se v državah ne spreminjajo samo povprečni dosežki ampak cele porazdelitve.  

Hong Kong je v letu 2007 zabeležil padec skupnega dosežka, ki se je izrazil s povečanim 
razponom v doseženem številu točk na preizkusu znanja, in sicer med 5. in 50. percentilom. To 
pomeni, da je več učencev doseglo nižje število točk. Na Japonskem se je v letu 2015 znanje povečalo 
tako, da se je povečalo število točk, ki so jih dosegli najuspešnejši učenci. Razpon med 50. in 95. 
percentilom je precej večji kot v prejšnjih letih. Na Madžarskem se skupni dosežek v letu 2015 ni 
povečal, podobno kot na Japonskem pa se vidi, da se je povečal razpon dosežka med učenci z višjimi 
dosežki.

V Sloveniji razpon dosežkov ostaja skoraj enak tistemu v letu 2011. V letu 2015 se je porazdelitev 
v celoti pomaknila v desno, kar pomeni višje dosežke učencev na vseh ravnah znanja. Izračuni za 
prikaz kažejo, da je razpon dosežkov med učenci, ki so se umestili med 5. in 25. percentilom, večji 
(70 točk), kot je razpon med 75. in 95. percentilom (65 točk). To pomeni, da je razpon dosežka med 
manj uspešno tretjino učencev pri nas večji, kot je razpon v dosežkih najuspešnejše tretjine učencev. 
Izredno visoko število točk na preizkusu TIMSS doseže manjši delež učencev kot zelo nizki rezultat.  

 Podrobna primerjava pokaže, da so slovenski učenci povečali matematični dosežek za 9 točk 
med  letoma 2003 in 2007 ter nato za 12 točk med letoma 2011 in 2015. Padec za 2 točki med 
letoma 1995 in 2003 ter porast za 3 točke med letoma 2007 in 2011 nista statistično pomembna. 
Rast znanja matematike v osmem razredu sicer daleč zaostaja za hitrostjo rasti znanja v četrtem 
razredu.  
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2015 518 (4,2) 11  5  20 h 22 h 21 h
‡ 2011 507 (5,6)   -7  8  10  9  
† 2007 513 (4,9)     15 h 17 h 16 h
¶ 2003 498 (4,6)       2  1  
† 1999 496 (4,2)         -1  

3 † 1995 498 (3,0)           

2015 505 (3,1) 0  9  0    -4  
2011 505 (5,2)   9  0    -4  
2007 496 (3,8)     -8    -13 i
2003 505 (4,7)         -4  

‡ 1995 509 (3,7)           

2015 454 (1,4) 45 h 56 h 53 h     
ψ ¿ 2011 409 (1,9)   11 h 8 h     

2007 398 (1,6)     -3      
2003 401 (1,7)           

ψ 2015 391 (2,0) -6          
ψ 2011 397 (2,5)           

ψ 2015 427 (3,2) 11 h   41 h 35 h   
2011 416 (2,7)     29 h 24 h   
2003 387 (3,3)       -6    
1999 392 (4,4)           

ψ 2015 392 (4,1)   2  -14 i     
2007 391 (3,6)     -16 i     
2003 406 (3,5)           

1 2 2015 453 (3,4) 22 h 44 h       
1 2011 431 (3,7)   22 h       
1 2007 410 (5,8)           

2015 594 (4,6) 9  22 h 8  12  25 h
2011 586 (3,9)   13  0  4  17 h

† 2007 572 (5,9)     -14 i -10  4  
† 2003 586 (3,4)       4  17 h
† 1999 582 (4,3)         13  

1995 569 (6,1)           

ψ 2015 436 (4,6) 21 h 33 h 25 h 14 h 18 h
ψ 2011 415 (4,3)   12  4  -7  -3  

2007 403 (4,1)     -8  -19 i -15 i
2 2003 411 (2,4)       -11 i -7  

1999 422 (3,4)         4  
1995 418 (3,9)           

Ж

Ψ

¿
( )

Iran

Izračuni trendov za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. 
Izračuni trendov za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v poljščini ali 
ruščini. 

Bocvana (9)

Čile

Egipt

Anglija

   h
   i

Bahrajn

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Gruzija

Hong Kong

Statistično pomembno višji dosežek.
Statistično pomembno nižji dosežek.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
Testirana ista kohorta učencev kot v drugih državah, vendar kasneje, v začetku naslednjega šolskega leta.

Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2, in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, nad 25 %.

Avstralija

Porazdelitev matematičnih dosežkov

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov

Razlike med letiDržave
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2015 523 (2,7)         5  
1995 519 (4,9)           

2 2015 494 (2,5) -4  15 h 11 h 15 h   
2011 498 (2,3)   19 h 15 h 19 h   
2007 480 (3,1)     -4  0    
2003 484 (3,2)       4    

2 1999 479 (3,9)           

3 2015 511 (4,1) -5          
3 2011 516 (4,1)           

2015 586 (2,3) 17 h 17 h 17 h 8 h 5  
2011 570 (2,6)   0  0  -9 i -11 i
2007 570 (2,4)     0  -9 i -11 i
2003 570 (2,1)       -9 i -11 i
1999 579 (1,7)         -2  
1995 581 (1,6)           

Ж 2015 386 (3,2) -20 i -41 i -39 i -42 i   
ψ 2011 406 (3,9)   -21 i -18 i -22 i   

2007 427 (4,2)     3  -1    
2003 424 (4,1)       -3    
1999 428 (3,7)           

2015 606 (2,6) -7  8 h 17 h 19 h 25 h
2011 613 (2,9)   16 h 24 h 26 h 32 h
2007 597 (2,6)     8 h 10 h 17 h

¿ 2003 589 (2,2)       2  8 h
1999 587 (2,0)         6 h
1995 581 (2,0)           

Ж 2015 372 (4,5) 20 h         
Ж 2011 352 (2,5)           

ψ 2015 437 (3,0) 28 h         
ψ 2011 410 (3,1)           

2015 528 (5,3) 41 h         
2011 487 (4,2)           

ψ 2015 375 (3,5)   21 h       
¿ 2007 354 (2,4)           

2015 442 (3,6) -7  -7  9      
2011 449 (3,9)   0  16 h     
2007 449 (4,1)     16 h     

2003 433 (3,1)           

Katar

Statistično pomembno višji dosežek.

Statistično pomembno nižji dosežek.

   h
   i

Italija

Južna Koreja

Kuvajt

Libanon

Kazahstan

Južnoafriška rep. (9)

Izrael

Japonska

Jordanija

19951999
Irska

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i  ) od dosežkov raziskav v prejšnjih letih.

Države
Povprečni 

dosežek
Razlike med leti Porazdelitev matematičnih dosežkov
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100 300 400 500 600 700 800200

VI
R:

 E
xh

ib
it 

1.
8,

IE
A

's 
Tr

en
ds

 in
 In

te
rn

at
io

na
l M

at
he

m
at

ic
s 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

St
ud

y 
–

TI
M

SS
 2

01
5



28                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

2 2015 512 (2,9) 10 h 7  11 h 31 h 41 h
1 2011 502 (2,5)   -3  1  21 h 31 h
1 2007 506 (2,5)     4  24 h 34 h
1 2003 502 (2,5)       20 h 30 h

1¿ 1999 482 (4,3)         10  
1 2 1995 472 (4,1)           

2015 514 (3,8) 10  -2  -15 i -17 i -12 i
2011 505 (3,5)   -12 i -24 i -27 i -22 i
2007 517 (3,5)     -12 i -15 i -10 i

2 2003 529 (3,3)       -2  3  
1999 532 (3,6)         5  
1995 527 (3,2)           

2015 465 (3,6) 25 h -9  -43 i -54 i   
2011 440 (5,5)   -34 i -69 i -79 i   
2007 474 (5,1)     -34 i -45 i   
2003 508 (4,1)       -11    
1999 519 (4,5)           

2015 494 (1,0)   6 h       
2007 488 (1,2)           

Ж 2015 384 (2,3) 13 h         
Ж 2011 371 (2,0)           

† 2015 493 (3,4) 5    -1  2  -8  
2011 488 (5,4)     -6  -3  -13  
2003 494 (5,5)       3  -7  
1999 491 (5,3)         -10  
1995 501 (4,7)           

2015 487 (2,0) 12 h 18 h 25 h   -12 i
2011 475 (2,5)   5  13 h   -24 i
2007 469 (2,0)     8 h   -29 i
2003 461 (2,5)         -37 i
1995 498 (2,2)           

ψ 2015 403 (2,4) 37 h 31 h       
ψ 2011 366 (2,9)   -6        

2007 372 (3,4)           

2015 538 (4,7) -1  26 h 30 h 12  14 h
2 2011 539 (3,6)   27 h 31 h 13  15 h

2007 512 (4,0)     4  -14 i -12  
2003 508 (3,8)       -18 i -16 i
1999 526 (5,8)         2  

2 1995 524 (5,2)           

Norveška (8)

Madžarska

Litva

Statistično pomembno višji dosežek.

Statistično pomembno nižji dosežek.

   h
   i

Malezija

Malta

Maroko

Nova Zelandija

19992011 2007 1995
Porazdelitev matematičnih dosežkov

2003

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i  ) od dosežkov raziskav v prejšnjih letih.
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dosežek
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Ж 2015 368 (4,6) -26 i         
ψ 2011 394 (4,7)           

2 2015 621 (3,2) 10 h 28 h 16 h 17 h 12 h
2 2011 611 (3,8)   18 h 6  7  2  

2007 593 (3,8)     -13 i -12  -16 i
2003 605 (3,6)       1  -3  
1999 604 (6,3)         -4  
1995 609 (4,0)           

2015 516 (2,1) 12 h 15 h 23 h   22 h
2011 505 (2,2)   3  12 h   10 h
2007 501 (2,2)     9 h   7  
2003 493 (2,2)         -2  
1995 494 (2,9)           

2015 501 (2,8) 16 h 9 h 2    -39 i
2011 484 (1,9)   -7 i -15 i   -55 i
2007 491 (2,3)     -8 i   -48 i
2003 499 (2,7)         -41 i
1995 540 (4,3)           

2015 599 (2,4) -10 i 1  14 h 14 h   
2011 609 (3,2)   11  24 h 24 h   
2007 598 (4,6)     13 h 13 h   
2003 585 (4,6)       0    
1999 585 (4,2)           

2015 431 (4,8) 4  -10    -36 i   
2011 427 (4,4)   -14 i   -40 i   
2007 441 (5,0)       -26 i   
1999 467 (5,1)           

2015 458 (4,7) 5          
2011 452 (4,0)           

2015 465 (2,0) 9 h         
2011 456 (2,1)           

† 2015 518 (3,1) 9 h 10 h 14 h 17 h 26 h
2 2011 509 (2,7)   1  5  8  17 h

2 † 2007 508 (2,9)     4  7  16 h
‡ 2003 504 (3,4)       3  12 h

1999 502 (3,9)         9  
† 1995 492 (4,9)           

Preglednica M1.4: Trendi matematičnih dosežkov (nadaljevanje)

Podatki v vrstici kažejo, ali so dosežki TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i  ) od dosežkov raziskav v prejšnjih letih.

Države Povprečni 
dosežek

Razlike med leti Porazdelitev matematičnih dosežkov
2011 2007 1995

Švedska

Tajska

Turčija

Združeni arab. emirati

Statistično pomembno višji dosežek.

Statistično pomembno nižji dosežek.   i

2003 1999

ZDA

Slovenija

   h

Tajvan

Singapur

Savdska Arabija
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Država Država

Singapur 106 (3,2) h Singapur 118 (3,8) h 
Južna Koreja 105 (1,9) h Hong Kong 115 (2,9) h 
Hong Kong 102 (3,4) h Južna Koreja 108 (2,2) h 
Tajvan 91 (2,0) h Tajvan 97 (1,9) h 
Japonska 85 (1,7) h Japonska 93 (2,0) h 
Anglija 42 (3,5) h Ruska federacija 64 (3,4) h 
Ruska federacija 42 (3,7) h Anglija 46 (2,8) h 
ZDA 41 (1,9) h Kazahstan 44 (4,5) h 
Litva 34 (2,4) h ZDA 39 (2,3) h 
Avstralija 16 (3,0) h Litva 36 (2,7) h 
Madžarska 15 (3,4) h Madžarska 29 (3,2) h 
Slovenija 13 (2,1) h Slovenija 20 (1,9) h 
Italija 8 (2,6) h Švedska 19 (2,8) h 
Švedska 4 (2,1)   Avstralija 17 (3,1) h 
Kazahstan 1 (4,5)   Italija 7 (2,6) h 
Norveška (4) -5 (2,8)   Norveška (4) -7 (2,3) i 
Nova Zelandija -14 (2,6) i Nova Zelandija -9 (2,3) i 
Turčija -31 (4,7) i Turčija -17 (3,1) i 
Čile -38 (2,3) i Gruzija -37 (3,6) i 
Gruzija -50 (3,7) i Čile -41 (2,4) i 
Bahrajn -64 (3,2) i Združeni  arab.  emirati -48 (2,4) i 
Združeni  arab.  emirati -66 (2,0) i Bahrajn -49 (1,6) i 
Iran -69 (3,5) i Katar -61 (3,4) i 
Katar -87 (3,4) i Iran -69 (3,2) i 
Savdska Arabija -90 (5,2) i Oman -75 (2,5) i 
Oman -115 (2,9) i Savdska Arabija -117 (4,1) i 
Maroko -165 (4,0) i Maroko -123 (3,4) i 

Država Država

Južna Koreja 113 (2,9) h Singapur 121 (3,2) h 
Singapur 111 (3,8) h Korea, Rep. of 106 (2,6) h 
Tajvan 109 (3,2) h Tajvan 99 (2,4) h 
Hong Kong 86 (3,9) h Hong Kong 94 (4,6) h 
Japonska 70 (2,6) h Japonska 86 (2,3) h 
Ruska federacija 39 (3,6) h Ruska federacija 38 (4,7) h 
ZDA 9 (2,7) h Kazahstan 28 (5,3) h 
Anglija 7 (5,6)   ZDA 18 (3,1) h 
Madžarska 5 (3,5)   Anglija 18 (4,2) h 
Avstralija 5 (5,2)   Slovenija 16 (2,1) h 
Slovenija 5 (2,2) h Madžarska 14 (3,8) h 
Litva 2 (2,5)   Litva 12 (2,9) h 
Italija -2 (2,3)   Avstralija 5 (3,1)   
Nova Zelandija -12 (5,4) i Švedska 1 (2,8)   
Kazahstan -13 (4,2) i Italija -6 (2,5) i 
Švedska -16 (1,9) i Nova Zelandija -7 (3,4) i 
Norveška (8) -25 (2,5) i Norveška (8) -13 (2,0) i 
Združeni arab. emirati -44 (2,1) i Združeni arab. emirati -35 (2,0) i 
Turčija -48 (4,0) i Turčija -42 (4,7) i 
Gruzija -69 (3,7) i Bahrajn -46 (1,4) i 
Čile -84 (2,7) i Gruzija -47 (3,4) i 
Iran -85 (4,3) i Katar -63 (3,0) i 
Katar -90 (3,1) i Iran -64 (4,6) i 
Bahrajn -91 (1,9) i Čile -73 (3,2) i 
Savdska Arabija -106 (4,7) i Oman -97 (2,4) i 
Maroko -129 (2,0) i Maroko -116 (2,3) i 
Oman -134 (2,9) i Savdska Arabija -132 (4,6) i 

Trendi za Litvo ne vsebujejo učencev, ki se učijo v poljščini ali ruščini.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rez. ne ujemajo. 

2015 - Četrti razred
Razlika med dosežkom in TIMSS 

povprečjem (500)

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)

h Povprečje države je statistično pomembno višje od povprečja 
i Povprečje države je statistično pomembno nižje od povprečja 

Preglednica M1.5: Relativni dosežki populacije učencev v 4. razredu iz leta 2011, 
                                         ki so bili leta 2015 populacija učencev 8. razreda 

2015 - Osmi razred

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)

2011 - Četrti razred

2011 - Osmi razred

2015 - Četrti razred2015 - Četrti razred

Razlika med dosežkom in TIMSS 
povprečjem (500)
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Relativna primerjava napredovanja znanja med državami, ki so sodelovale v študiji trendov 
med letoma 2011 in 2055, je prikazana v Preglednici M1.5. Slovenski četrtošolci so bili v letu 
2011 s svojim rezultatom za 13 točk nad TIMSS povprečjem, nad Italijo in drugimi državami, ki se 
od povprečnega TIMSS dosežka niso razlikovale. V letu 2015 je Slovenija z rezultatom četrtošolcev 
na istem mestu, vendar z višjim odmikom. Prehitela je Avstralijo, ki je bila 2011 uspešnejša, ter se 
od povprečja TIMSS oddaljila za 20 točk. Osmošolci so v letu 2011 na lestvici od povprečja TIMSS 
navzgor odstopali za samo 5 točk. V letu 2015, ko je šlo za generacijo četrtošolcev iz leta 2011, so 
se uvrstili na mesto višje, na 10. mesto in od povprečja TIMSS odstopajo za višjih 16 točk. 

Razlike med dosežki fantov in deklet se v osmem razredu malo spreminjajo skozi čas, precej 
manj kot v četrtem razredu. Razlika  med slovenskimi osmošolci v znanju matematike v preteklih letih 
in v letu 2015 še vedno ni statistično pomembna (Preglednica M1.6). 

Razlike med spoloma v svetu ne kažejo prevladujočega vzorca. Največjo razliko v znanju smo 
izmerili v Omanu, kjer so na matematičnem preizkusu dekleta dosegla za 32 točk višje povprečje 
točk kot fantje. Fantje so bili za 18 točk uspešnejši v Čilu. Med nam bližje države, kjer so razlike med 
spoloma statistično pomebne, so se uvrstile Italija, Švedska in Madžarska, pa tudi Ruska federacija 
beleži večji uspeh fantov.

 Trendi matematičnih dosežkov po spolu (e-priloga, 
Preglednica 1.13) za Slovenijo pokažejo stalen napredek 
matematičnega znanja fantov in deklet v osmem razredu, 
vendar nobene statistično pomembne razlike med njimi. 
Dekleta so narisana s svetlejšo črto in fantje s črno. 
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Višji dosežek deklet Višji dosežek fantov

ψ Oman 48 (1,7) 420 (2,9) 52 (1,7) 388 (3,5) 32 (4,6)
ψ Bocvana (9) 51 (0,6) 400 (2,5) 49 (0,6) 381 (2,5) 19 (2,9)
Ж Jordanija 50 (2,6) 395 (4,0) 50 (2,6) 376 (5,4) 19 (7,0)

Tajska 54 (1,5) 440 (5,2) 46 (1,5) 422 (5,7) 18 (5,5)
Bahrajn 48 (0,9) 462 (2,4) 52 (0,9) 446 (2,2) 16 (3,6)

Ж Savdska Arabija 51 (1,6) 375 (5,1) 49 (1,6) 360 (7,1) 14 (8,2)
Združeni arab. emirati 50 (2,5) 471 (3,5) 50 (2,5) 459 (4,0) 12 (6,4)
Malezija 50 (1,8) 470 (3,8) 50 (1,8) 461 (3,8) 9 (2,8)

2 Singapur 49 (0,6) 626 (3,4) 51 (0,6) 616 (3,8) 9 (3,5)
ψ Egipt 53 (2,3) 397 (5,5) 47 (2,3) 387 (5,1) 9 (6,7)
Ж Južna Afrika (9) 51 (1,1) 376 (5,3) 49 (1,1) 369 (4,6) 7 (4,1)
ψ Kuvajt 50 (2,5) 396 (4,6) 50 (2,5) 389 (7,1) 7 (7,5)
ψ Katar 50 (3,0) 440 (3,2) 50 (3,0) 434 (4,5) 7 (4,9)

Turčija 48 (0,8) 461 (4,8) 52 (0,8) 455 (5,3) 6 (3,6)
Kazahstan 49 (0,9) 531 (5,8) 51 (0,9) 525 (5,3) 6 (3,7)

ψ Iran 48 (0,9) 438 (5,0) 52 (0,9) 435 (7,5) 3 (8,9)
Anglija 51 (1,6) 520 (5,2) 49 (1,6) 517 (4,8) 3 (5,6)
Malta 49 (0,3) 495 (1,8) 51 (0,3) 492 (1,6) 3 (2,8)

† Nova Zelandija 51 (2,0) 494 (3,2) 49 (2,0) 491 (4,6) 3 (4,2)
Japonska 51 (1,0) 588 (3,1) 49 (1,0) 585 (3,0) 2 (4,2)

Ж Maroko 46 (0,7) 385 (2,3) 54 (0,7) 384 (2,6) 2 (2,0)
1 2 Gruzija 47 (0,9) 454 (3,9) 53 (0,9) 453 (4,0) 1 (4,0)

Tajvan 49 (0,8) 599 (2,6) 51 (0,8) 599 (3,0) 0 (2,8)
Južna Koreja 47 (0,5) 605 (2,6) 53 (0,5) 606 (3,1) 1 (2,7)
Norveška (9) 50 (0,7) 511 (2,5) 50 (0,7) 512 (2,7) 1 (2,6)

† ZDA 50 (0,6) 517 (3,3) 50 (0,6) 519 (3,2) 2 (2,0)
Avstralija 51 (1,6) 504 (3,8) 49 (1,6) 506 (3,5) 2 (4,0)

3 Izrael 49 (1,2) 510 (4,3) 51 (1,2) 512 (4,8) 2 (3,9)
Slovenija 48 (0,7) 515 (2,4) 52 (0,7) 518 (2,5) 2 (2,4)
Libanon 53 (1,6) 441 (3,7) 47 (1,6) 444 (4,5) 3 (3,9)

2 Litva 50 (0,8) 510 (3,4) 50 (0,8) 513 (3,1) 3 (3,4)
1 † Kanada 51 (1,0) 525 (2,0) 49 (1,0) 530 (2,7) 4 (2,0)

Irska 50 (1,1) 521 (2,6) 50 (1,1) 526 (4,0) 5 (3,9)
Hong Kong 47 (2,1) 591 (4,7) 53 (2,1) 597 (6,0) 5 (5,7)

2 Italija 49 (0,8) 491 (3,0) 51 (0,8) 498 (2,8) 7 (2,8)
Švedska 48 (1,0) 497 (3,3) 52 (1,0) 504 (3,1) 7 (3,2)
Madžarska 50 (0,9) 510 (4,3) 50 (0,9) 519 (4,0) 9 (3,4)
Ruska federacija 49 (0,9) 533 (5,1) 51 (0,9) 543 (4,6) 9 (2,9)

ψ Čile 48 (1,8) 418 (3,7) 52 (1,8) 436 (4,2) 18 (4,9)
Mednarodno povprečje 50 (0,2) 483 (0,6) 50 (0,2) 480 (0,7)   

Ж
Ψ

( )

Preglednica M1.6: Matematični dosežki po spolu učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Države

Razlika med spolomaRazlika 
(absolutna 

razlika v 
točkah)

Dekleta

Povprečje na 
lestvici

Odstotek 
dijakov

Fantje

Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, več kot 25 %.

Povprečje na 
lestvici

Razlika je statistično pomembna
Razlika ni statistično pomembna

Odstotek 
dijakov

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
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Mednarodni mejniki matematičnega znanja TIMSS

TIMSS opiše znanje ob štirih mednarodnih mejnikih: 
najvišje, visoko, srednje in osnovno.

Delež osmošolcev, ki so dosegli mejnike znanja
(povprečje med državami)

Najvišje 
znanje
(625)

Visoko 
znanje
(550)

Srednje 
znanje 
(475)

V Singapurju, Tajvanu in  
       Koreji je 43−54 % učencev doseglo 

najvišje znanje. 10 % ali manj učencev je 
doseglo najvišje znanje  v ostalih 30 

od 39 držav.

V povprečju so uspele države 
84 % svojih osmošolcev naučiti 

najmanj osnovno znanje 
matematike. 

Zmorejo uporabiti 
razumevanje 
in znanje v 
vrsti relativno 
zahtevnih situacij  
ter razložiti svoje 
sklepanje.  

Zmorejo uporabiti 
znanje in 
razumevanje, da 
rešijo problemske 
naloge.

Znajo uporabiti 
osnovno 
matematično 
znanje v 
enostavnih 
situacijah.

Osnovno 
znanje
(400)

Imajo nekaj 
osnovnega 
matematičnega 
znanja. 

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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Trendi v doseganju mejnikov znanja TIMSS

Od leta 2011 do 2015 so se deleži učencev, ki so dosegli vsak mejnik znanja, v več državah 
povečali, kot so se zmanjšali.  

Trendi 2011−2015: 34 držav

Trendi 1995−2015: 
16 držav 

Med 16 državami, ki že 20 

let merijo trende, je 5 uspelo 

dvigniti matematični dosežek 

od leta 1995 tako, da so se 

povečali vsi deleži učencev, 

ki so dosegli posamezne 

mejnike znanja.

 - - - - - - - - - - - - - - - 

Vse mejnike znanja je 

doseglo več učencev v:

Angliji, Južni Koreji, Litvi, 

Sloveniji in ZDA. 

Najvišje 
znanje
(625)

Srednje 
znanje 
(475)

Visoko 
znanje
(550)

Osnovno 
znanje
(400)

Države, ki so 
zabeležile rast 

deležev učencev

Države, ki so 
zabeležile padec  
deležev učencev

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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Trendi v doseganju mejnikov znanja TIMSS

1. 2  Doseganje mednarodnih mejnikov znanja

Vsebino znanja učencev, ki dosežejo več ali manj točk na preizkusu znanja TIMSS, v 
mednarodnih raziskavah opišemo s pomočjo mejnikov znanja. Lestvice dosežkov imajo povprečje 
500 točk in standardni odklon 100 točk. Po mnogih izkušnjah z lestvicami dosežkov v TIMSS se je 
pokazalo, kateri intervali dosežkov predstavljajo dobro razporeditev znanja učencev na osnovno, 
srednje, visoko ali najvišje znanje. Mejne vrednosti med intervali se imenujejo mejniki znanja:

• 400 točk predstavlja mejnik osnovnega znanja
• 474 točk predstavlja mejnik srednjega znanja
• 550 točk predstavlja mejnik visokega znanja
• 625 točk predstavlja mejnik najvišjega znanja

Analiza vsebine znanja učencev ima dva koraka. Najprej dijake razporedimo po dosežku na 
skupni mednarodni lestvici. Določimo, katere učence bomo z njihovim reševanjem zajeli v vsebinsko 
analizo opisa znanja, ki ga ima učenec, če doseže posamezni mejnik. Učenec se uvrsti v analizo 
znanja za mejnik, če je njegov dosežek v določeni majhni okolici tega mejnika. Opravimo analizo 
rezultatov posameznih nalog iz preizkusa. Če je posamezno nalogo izbirnega tipa pravilno rešilo 
več kot 65 % učencev z dosežki v okolici določenega mejnika in manj kot 50 % učencev z dosežki 
v okolici prvega naslednjega nižjega mejnika, se je naloga umestila med naloge tega mejnika. Za 
naloge odprtega tipa so kriteriji malo blažji. Vsebinski strokovnjaki nato povzamejo znanje, ki so ga 
učenci morali imeti, da so naloge posameznega mejnika lahko pravilno rešili. Opise znanj vseh nalog 
na koncu oblikujejo v skupne opise znanja za posamezne mejnike, kakor so za raziskavo TIMSS 
2015, za osmošolce, navedeni spodaj. Poglavje nadaljujejo naloge preizkusa z rezultati reševanja 
med slovenskimi osmošolci, tudi po spolu.

1.2.1   Mejnik najvišjega znanja matematike

Povzetek: Učenci so zmogli uporabiti znanje in sklepati v vrsti različnih problemskih situacij. 
Rešiti so znali linerane enačbe in bili sposobni posploševanja. Pokazali so, da znajo izračunati 
različne problemske naloge z ulomki, razmerji, odstotoki in utemeljiti svoje zaključke. Učenci so 
predstavili svoje znanje o geometrijskih likih in telesih, ko so rešili probleme o ploščini. Pokazali so 
razumevanje pomena povprečja in so znali rešiti naloge, ki so vkjučevale pričakovane vrednosti. 

Učenci so znali rešiti različne problemske naloge iz ulomkov, razmerij in odstotkov ter znali utemeljiti 
svoje zaključke. Sklepati so znali o različnih vrstah števil v abkstraktnih in nerutinskih nalogah. Znali 
so zapisati in rešiti linearne enačbe z eno ali dvema spremenljivkama. Pokazali so, da znajo določiti 
lastnosti linerane funkcije iz preglednic, grafov in enačb, vkjučno z naklonom in presečiščem z osjo 
y. Učenci so bili sposobni zapisati posplošitve tako z algebrskimi izrazi kot z besedami. Znali so 
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zapisati splošen izraz za n-ti člen zaporedja in ga z besedami opisati v obliki pravila. Znali so 
poenostaviti algebrske izraze. 

Svoje znanje o geometrijskih likih in telesih so uporabili v različnih vrstah problemov v zvezi s 
ploščino in površino. Znali so uporabiti Pitagorov izrek, da so določili ploščino trikotnika, razliko 
med dvema točkama na koordinatni mreži in obseg trapeza. Učenci so bili v problemskih nalogah 
o geometrijskih likih sposobni določiti točko v koordinatnem sistemu. 

Učenci so pokazali, da razumejo pomen povprečja, in znajo izračunati povprečne vrednosti in 
mediane. Zmogli so rešiti problemske naloge o pričakovanih vrednostih.

1.2.2   Mejnik visokega znanja matematike

Povzetek: Učenci so zmogli uporabili svoje znanje in razumevanje v različnih relativno 
zapletenih situacijah. Znali so uporabiti informacije, da so rešili probleme, ki so vsebovali različne 
vrste števil in operacij. Med seboj so znali primerjati ulomke, decimalna števila in odstotke. Na tej 
ravni so imeli osnovno proceduralno znanje o algebrskih izrazih. Znali so rešiti različne geometrijske 
probleme s koti, pa tudi s trikotniki, vzporednicami, pravokotniki in podobnimi liki. Interpretirati so 
znali podatke v zelo raznolikih grafičnih prikazih in rešiti enostavne probleme o izzidih dogodkov 
in njihovi verjetnosti. 

Učenci so znali uporabiti informacije, da so rešili problemske naloge, ki so vsebovale različne vrste 
števil in operacij. Sposobni so bili medsebojno primerjati ulomke, decimalna števila, razmerja in 
odstotke med seboj. Znali so rešiti probleme z ulomki, razmerji in odstotki. Učenci so na tej ravni 
izkazali osnovno proceduralno znanje o algebrskih izrazih. Zmogli so ovrednotiti izraze in formule. 
Bili so sposobni prepoznati izraz, ki je ustrezal situaciji. Prepoznali so rešitve linearnih enačb in 
sistema dveh linearnih enačb ter vrednosti, ki so zadoščale dvema neenačbama. Določiti so znali 
predpisan člen številskega ali geometrijskega zaporedja.  

Učenci so znali rešiti vrsto problemov s koti, pa tudi s trikotniki, vzporednicami, pravokotniki in 
drugimi liki. Znali so narisati kot, da je zadoščal danim pogojem, in prezrcaliti lik. Vizualizirati so 
znali pravokotno telo (kvader). 

Učenci so znali tudi interpretirati podatke iz tortnih, linijskih, stolpčnih in figurnih prikazov, da so 
rešili problemske naloge in naloge iz verjetnosti. 
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1.2.3   Mejnik srednjega znanja matematike

Povzetek: Učenci so zmogli uporabiti matematično znanje v različnih situacijah. Znali so 
rešiti naloge z negativnimi števili, decimalnimi števili, odstotki in razmerji. Imeli so nekaj znanja o 
linearnih izrazih, o likih in telesih. Znali so brati in interpretirati podatke v grafih in preglednicah. 
Izkazali so nekaj osnovnega znanja o verjetnosti. 

Učenci so znali rešiti problemske naloge, ki so vključevale negativna števila, decimalna števila, 
odstotke in računanje razmerij. Na primer, znali so izračunati ceno ene enote, da so s tem rešili 
problemsko nalogo. Zmogli so ovrednotiti in rešiti enostavne linearne enačbe. Imeli so osnovno znanje 
o 2−dimenzionalnih likih in 3−dimenzionalnih telesih. Sposobni so bili prepoznati in interpretirati 
podatke, ki so bili predstavljeni v preglednicah, stolpčnih in tortnih prikazih, ter primerjati podatke 
iz dveh linijskih prikazov, da so rešili problemsko nalogo. Imeli so nekaj osnovnega znanja  o 
verjetnosti.  

1.2.4   Mejnik osnovnega znanja matematike

Povzetek: Učenci so izkazali nekaj znanja o številih in osnovnih grafičnih prikazih. 

Nekaj nalog, ki so se uvrstile v merjenje osnovnega znanja, kaže, da je za te učence značilno 
elementarno razumevanje celih števil. Preglednice so znali povezati s stolpčnimi in figurnimi prikazi.  

Iz primerjave opisov znanja skozi mejnike je očitna rast abstraktnega matematičnega mišljenja 
ob vse večjem obsegu vsebinskega znanja. V mejnik osnovnega znanja se ni uvrstila nobena naloga 
iz geometrije iz preizkusa TIMSS, zato se mejnik osnovnega znanja o geometriji ne opredeli. Mejnik 
srednjega znanja zajema računske spretnosti in rutinsko reševanje nalog, ne govori pa o sklepanju ali 
posameznih abstraktnih znanjih. V visokem mejniku je izrazit skok na sposobnost reševanja problemov 
ter miselne procese, ki presegajo rutinsko računanje. Znanje geometrije se bistveno poveča. V najvišjem 
mejniku so zbrana precej visoka abstraktna znanja, tako po vsebini kot miselni zahtevnosti. 

Slovenski učni načrt se ne sklada popolnoma s celotnim naborom vsebin, ki jih zajemajo 
mejniki znanja. Od prejšnjega načrta, ki je bil v veljavi ob času merjenja znanja v TIMSS 2011, 
se bistveno loči po poudarjenem obravnavanju reševanja problemov in razvijanja matematičnega 
sklepanja. Še vedno pa so nekatere vsebine uvedene pozneje, kot so jih učenci potrebovali za 
reševanje preizkusa TIMSS. Že v mejniku srednjega znanja je zajeto računanje z razmerji. Pri nas 
je v splošni obliki razmerje obravnavano v devetem razredu, v osmem razredu pa le del, premo in 
obratno sorazmerje.  Mejnik visokega znanja presega slovenski učni načrt v znanju reševanja med 
seboj povezanih linearnih enačb, ki jih slovenski osmošolci ne obravnavajo sistematično. Naloge iz 
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verjetnosti in računanje mediane so zapisani v učnem načrtu za deveti razred. Nekatere vsebine, kot 
je abstraktna algebra, pa so v posodobljenem učnem načrtu bolj kot pred letom 2011 poudarjene ali 
podprte s priporočili za njihovo obravnavo v sklopu učenja reševanja problemov. Najvišje znanje v 
TIMSS 2015 našega učnega načrta ne presega tako zelo po vsebini kot po pričakovanjih sposobnosti 
samostojnega sklepanja, abstraktnega posploševanja ter povezovanja znanj iz različnih področij pri 
reševanju nerutinskih, tudi večstopenjskih problemskih nalog. V TIMSS 2015 so bile za večstopenjske 
naloge opredeljene tiste, pri katerih je moral učenec samostojno prepoznati več korakov do rešitve in 
prenašati rezultate vmesnih korakov v končne izračune. Pri takšnih nalogah se je ocenjeval pravilen 
pristop k reševanju in hkrati rešitve, tudi vmesne. Za napačen vmesni izračun, ki ga je sicer pravilno 
uporabil v nadaljevanju naloge, je učenec dobil oceno delno pravilno rešene naloge. Učenci, ki 
so dosegli najvišje mejnike znanja, so torej morali izkazati tudi sposobnost daljšega zaporednega 
reševanja naloge brez vmesnih napak. 

V Preglednici M2.1 so navedeni deleži učencev, ki so v vsaki državi dosegli posamezne 
mejnike znanja. Države so urejene v padajočem vrstnem redu po deležu učencev, ki so dosegli mejnik 
najvišjega znanja matematike. 

Singapur je daleč na prvem mestu z več kot polovico učencev, ki so dosegli mejnik najvišjega 
znanja. Več kot tretjina učencev je najvišje znanje izkazala v vseh Daljnoazijskih državah: Tajvanu, 
Južni Koreji, Hong Kongu in na Japonskem. Sledi jim Kazhstan s 15 % učencev z najvišjim znanjem.   
Naslednja država, Ruska federacija, ima sicer večji delež učencev z visoki znanjem kot Kazahstan. 
Skupaj ima poleg 5 prvih držav še 6 držav več kot 10 % učencev z najvišjim znanjem.   

Slovenija je po deležu učencev, ki so izkazali najvišje matematično znanje po kriterijih raziskave 
TIMSS, na 18. mestu s 6 % teh učencev. V deležih učencev, ki so dosegli še druge mejnike znanja, je 
zelo podobna Litvi, malo uspešnejši Irski in malo manj uspešni Norveški (9). Slovenija je dosegla 95% 
delež učencev, ki so izkazali vsaj osnovno znanje matematike, skoraj tretjina učencev je izkazala 
visoko znanje, skoraj tri četrtine pa srednje znanje matematike. 

Trendi v doseganju mejnikov znanja v Sloveniji kažejo odločen napredek znanja učencev  
(Preglednica M2.2). Delež učencev z najvišjim znanjem se je od leta 2011 povečal za 2 % ali kar 
za tretjino učencev, ki so najvišje znanje dosegli v letu 2011. Delež je statistično pomembno večji 
od vseh deležev učencev z najvišjim znanjem v prejšnjih izvedbah. Delež učencev, ki so dosegli 
visoko znanje, se je od leta 2011 povečal za visokih 5 % ali kar za petino. Delež učencev, ki so 
izkazali srednje znanje, je od leta 2011 narasel za 6 % in z dveh tretjin skočil na skoraj tri četrtine 
vseh učencev. Tudi osnovno znanje se je glede na leto 2011 povečalo za 2 % . Vsi deleži učencev, 
ki so dosegli posamezne mejnike znanja, so hkrati tudi statistično pomembno višji od deležev v 
letu 1995. Slovenija je ena redkih držav, ki je povečala znanje svojih učencev na vseh ravneh. Po 
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deležu učencev, ki dosegajo vsaj srednje znanje matematike, je Slovenija na 8. mestu, celo pred 
Kazahstanom, za Rusko federacijo, Kanado in Irsko, ter 5 državami Daljnega vzhoda. 

2 Singapur 54 (1,8) 81 (1,5) 94 (0,9) 99 (0,2)
Tajvan 44 (1,2) 72 (0,9) 88 (0,6) 97 (0,4)
Južna Koreja 43 (1,4) 75 (1,0) 93 (0,5) 99 (0,2)
Hong Kong 37 (2,3) 75 (1,9) 92 (1,3) 98 (0,6)
Japonska 34 (1,2) 67 (1,0) 89 (0,7) 98 (0,3)
Kazahstan 15 (1,7) 41 (2,6) 71 (2,1) 91 (1,1)
Ruska federacija 14 (1,4) 46 (2,5) 78 (1,9) 95 (0,8)

3 Izrael 13 (1,0) 38 (1,8) 65 (1,7) 84 (1,2)
Madžarska 12 (1,2) 37 (1,7) 67 (1,7) 88 (1,1)

† ZDA 10 (0,9) 37 (1,5) 70 (1,4) 91 (0,7)
Anglija 10 (1,1) 36 (2,4) 69 (2,4) 93 (1,2)

1 † Kanada 7 (0,6) 39 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Avstralija 7 (0,8) 30 (1,4) 64 (1,6) 89 (1,0)
Irska 7 (0,8) 38 (1,7) 76 (1,3) 94 (0,8)

† Nova Zelandija 6 (0,8) 27 (1,2) 58 (1,5) 85 (1,2)
Turčija 6 (0,9) 20 (1,6) 42 (1,9) 70 (1,6)

2 Litva 6 (0,8) 33 (1,4) 68 (1,4) 92 (0,8)
Slovenija 6 (0,6) 32 (1,3) 73 (1,2) 95 (0,6)
Združeni arab. emirati 5 (0,4) 20 (0,8) 46 (1,0) 73 (0,7)
Malta 5 (0,4) 29 (0,7) 62 (0,7) 84 (0,5)
Norveška (9) 5 (0,5) 30 (1,2) 70 (1,3) 94 (0,5)
Švedska 3 (0,6) 26 (1,5) 65 (1,6) 91 (1,1)

ψ Katar 3 (0,5) 14 (0,9) 36 (1,2) 63 (1,4)
Malezija 3 (0,4) 18 (1,0) 45 (1,9) 76 (1,9)

2 Italija 3 (0,5) 24 (1,3) 62 (1,7) 89 (1,0)
Tajska 3 (0,7) 10 (1,5) 29 (2,2) 62 (2,2)

ψ Iran 2 (0,7) 12 (1,4) 34 (1,9) 63 (1,9)
1 2 Gruzija 2 (0,4) 15 (1,2) 42 (1,7) 72 (1,6)

Bahrajn 2 (0,3) 12 (0,6) 39 (0,8) 75 (0,9)
ψ Oman 1 (0,1) 6 (0,5) 23 (0,9) 52 (1,2)
ψ Kuvajt 1 (0,3) 5 (1,2) 18 (1,9) 45 (1,9)
ψ Čile 1 (0,2) 7 (0,8) 28 (1,3) 63 (2,0)
Ж Južnoafriška rep. (9) 1 (0,2) 3 (0,8) 13 (1,7) 34 (2,3)
ψ Egipt 0 (0,1) 5 (0,6) 21 (1,4) 47 (1,8)

Libanon 0 (0,2) 8 (0,8) 35 (1,9) 71 (2,0)
Ж Savdska Arabija 0 (0,2) 2 (0,7) 11 (1,3) 34 (1,8)
Ж Jordanija 0 (0,1) 3 (0,4) 18 (1,0) 45 (1,5)
ψ Bocvana (9) 0 (0,0) 2 (0,2) 16 (0,8) 47 (1,1)
Ж Maroko 0 (0,0) 2 (0,3) 14 (0,7) 41 (1,1)

Medn. povprečje 5  26  62  84   

Ж
Ψ

Preglednica M2.1: Doseženi mednarodni mejniki matematičnega znanja

Države

Mejnik 
najvišje ravni 

znanja
(625)

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, nad 25 %.

Odstotki učencev, ki so dosegli mejnike

        Najvišji
        Visok
        Srednji
        Nizek

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.
( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Mejnik visoke 
ravni znanja

(550)

IMejnik 
srednje ravni 

znanja
(475)

Mejnik 
osnovne ravni 

znanja
(400)
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Singapur 54 48 h 40 h 44 h 42 h 40 h 81 78  70 h 77  77  84  
Tajvan 44 49 i 45  38 h 37 h   72 73  71  66 h 67 h   
Južna Koreja 43 47  40  35 h 32 h 31 h 75 77  71 h 70 h 70 h 67 h
Hong Kong 37 34  31 h 31 h 28 h 23 h 75 71  64 h 73  70  65 h
Japonska 34 27 h 26 h 24 h 29 h 29 h 67 61 h 61 h 62 h 66  67  
Kazahstan 15 3 h         41 23 h         
Ruska federacija 14 14  8 h 6 h 12  9 h 46 47  33 h 30 h 39 h 38 h
Izrael 13 12          38 40          
Madžarska 12 8 h 10  11  13  10  37 32 h 36  41  43 i 40  
ZDA 10 7 h 6 h 7 h 7  4 h 37 30 h 31 h 29 h 30 h 26 h
Anglija 10 8  8  5 h 6 h 6 h 36 32  35  26 h 25 h 27 h
Avstralija 7 9  6  7    7  30 29  24 h 29    33  
Irska 7         8  38         37  
Litva 6 5  6  5  3 h 2 h 34 29 h 30 h 28 h 18 h 17 h
Nova Zelandija 6 5    5  6  6  27 24    24  26  28  
Turčija 6 7          20 20          
Slovenija 6 4 h 4  3 h   4 h 32 27 h 25 h 21 h   22 h
Združeni arab. emirati 5 2 h         20 14 h         
Malta 5   5        29   26 h       
Švedska 3 1 h 2  3    12 i 26 16 h 20 h 24    46 i

ψ Katar 3 2          14 10 h         
Malezija 3 2 h 2  6 i 10 i   18 12 h 18  30 i 36 i   
Italija 3 3  3  3  4    24 24  17 h 19 h 21    
Tajska 3 2  3    3    10 8  12    17 i   

ψ Iran 2 2  1 h 0 h 1 h 0 h 12 8 h 5 h 3 h 6 h 4 h
Gruzija 2 3  1 h       15 13  7 h       
Bahrajn 2 1  0 h 0 h     12 8 h 3 h 2 h     
Norveška (8) 1 1  0 h 0    4 i 17 12 h 11 h 10 h   26 i

ψ Oman 1 0  0 h       6 4 h 2 h       
ψ Čile 1 1    0  1    7 5    3 h 4 h   
Ж Južnoafriška rep. (9) 1 1          3 3          
ψ Egipt 0   1  1      5   5  6      

Libanon 0 1  1  0      8 9  10  4 h     
Ж Savdska Arabija 0 1          2 5 i         
Ж Jordanija 0 0  1 i 1 i 3 i   3 6 i 11 i 8 i 12 i   
ψ Kuvajt 0   0        1   0 h       
ψ Bocvana (9) 0 0          2 2          
Ж Maroko 0 0          2 2          

h
i

Ж
Ψ

2003
Odstotek učencev

1995 19991999 200320072015

Preglednica M2.2: Trendi v deležih učencev, ki so dosegli mednarodne 
                                          mejnike matematičnega znanja 

2015 2011

Države

2011

Mejnik najvišje ravni znanja
(625)

Odstotek učencev
1995

Mejnik visoke ravni znanja
(550)

2007

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Leta 2015 je odstotek statistično pomebno višji od odstotka v označenem letu.

Leta 2015 je odstotek statistično pomebno nižji od odstotka v označenem letu.

Izračuni trendov za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. Izračuni trendov za Litvo ne zajemajo učencev, ki se učijo v poljščini ali ruščini. 
Južnoafriška rep. (9) je meritev izvedla eno leto kasneje.

Prazno polje pomeni, da država v tisti izvedbi raziskave ni sodelovala.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, nad 25 %.
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Najbolj veseli podatek, da je pri nas prišlo do izrazitega dviga znanja v dveh najvišjih 
kategorijah. Na lestvico se je po deležu učencev z najvišjim znanjem pred Slovenijo uvrstila nam 
bližnja Madžarska, pa tudi Anglija in ZDA. Z vsemi deleži nižje od Slovenije je Švedska, ki je nam 
sicer po znanju med četrtošolci najbližja. Švedska je v letu 2015 doživela velik napredek svojih 
četrtošolcev, manj pa so napredovali osmošolci. Med letoma 2011 in 2015 so sicer na Švedskem 
opravili več strateških sprememb za dvig znanja vseh svojih učencev. 
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Pogled na trende v osnovni šoli za 20 let nazaj kaže, da se je v Sloveniji celotno znanje 
matematike med četrtošolci in osmošolci precej izboljšalo. Deleža učencev z visokim znanjem sta se 
močno povečala in sedaj skoraj dosegata tretjino v obeh populacijah. Deleža učencev s srednjim 
znanjem sta se s polovice populacije v četrtem razredu in 60 % v osmem dvignila na skoraj tri četrtine 
v letu 2015. Deleža učencev z osnovnim znanjem ste se z dobrih treh četrtin med četrtošolci in 90 % 
med osmošolci dvignila tako, da sedaj zajema 95 % otrok v obeh razredih. Vse kaže, da matematično 
izobraževanje v Sloveniji sledi napredku pri poučevanju naravoslovja in izrazito zmanjšuje razlike 
med nižjo in višjo stopnjo osnovne šole. Veliko zasluge pri tem ima gotovo prenovljen kurikulum. 

Singapur 94 92  88 h 93  94  98 i 99 99  97 h 99  99  100 i
Tajvan 88 88  86  85 h 85 h   97 96  95  96  95 h   
Južna Koreja 93 93  90 h 90 h 91  89 h 99 99  98 h 98 h 99  97 h
Hong Kong 92 89  85 h 93  92  88  98 97  94 h 98  98  96  
Japonska 89 87 h 87 h 88  90  91  98 97  97  98  98  98  
Kazahstan 71 57 h         91 85 h         
Ruska federacija 78 78  68 h 66 h 73  73  95 95  91 h 92 h 93  93  
Izrael 65 68          84 87          
Madžarska 67 65  69  75 i 75 i 74 i 88 88  91  95 i 93 i 94 i
ZDA 70 68  67  64 h 62 h 61 h 91 92  92  90  87 h 86 h
Anglija 69 65  69  61 h 60 h 61 h 93 88 h 90  90  88 h 87 h
Avstralija 64 63  61  65    68  89 89  89  90    90  
Irska 76         73  94         91  
Litva 69 64 h 65  63 h 53 h 50 h 92 90  90  90  85 h 81 h
Nova Zelandija 58 57    59  57  64 i 85 84    88  84  89 i
Turčija 42 40          70 67          
Slovenija 73 67 h 65 h 60 h   60 h 95 93 h 92 h 90 h   90 h
Združeni arab. emirati 46 42 h         73 73          
Malta 62   60        84   83 h       
Švedska 65 57 h 60 h 64    81 i 91 89 h 90  91    96 i

ψ Katar 36 29 h         63 54 h         
Malezija 45 36 h 50  66 i 70 i   76 65 h 82 i 93 i 93 i   
Italija 62 64  54 h 56 h 53 h   89 90  85 h 86 h 82 h   
Tajska 29 28  34    45 i   62 62  66    79 i   

ψ Iran 34 26 h 20 h 20 h 26 h 24 h 63 55 h 51 h 55 h 61  59  
Gruzija 42 36 h 26 h       72 62 h 56 h       
Bahrajn 39 26 h 19 h 17 h     75 53 h 49 h 51 h     
Norveška (8) 59 51 h 48 h 44 h   64 i 90 87 h 85 h 81 h   90  

ψ Oman 23 16 h 14 h       52 39 h 41 h       
ψ Čile 28 23 h   15 h 16 h   63 57 h   41 h 46 h   
Ж Južnoafriška rep.(9) 13 9 h         34 24 h         
ψ Egipt 21   21  24      47   47  52 i     

Libanon 35 38  36  27 h     71 73  74  68      
Ж Savdska Arabija 11 20 i         34 47 i         
Ж Jordanija 18 26 i 35 i 30 i 33 i   45 55 i 61 i 60 i 61 i   
ψ Kuvajt 11   6 h       37   29 h       
ψ Bocvana (9) 16 15          47 50          
Ж Maroko 14 12 h         41 36 h         

h
i

Preglednica M2.2: Trendi v deležih učencev, ki so dosegli mednarodne 
                                          mejnike matematičnega znanja (nadaljevanje) 

Države

Mejnik srednje ravni znanja
(475)

Mejnik osnovne ravni znanja                                        
(400)

Odstotek učencev
19951999 1995 2007 20032011 2007 20152015

Leta 2015 je odstotek statistično pomebno nižji od odstotka v označenem letu.

Odstotek učencev
2003

Leta 2015 je odstotek statistično pomebno višji od odstotka v označenem letu.

2011 1999
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Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

M
06

22
08

Ali spodnje izjave veljajo ali ne veljajo za vsako celo število n?
Pobarvaj en krožec za vsako izjavo. 
 Velja Ne velja

n + 4 = 4 + n  ------------------------------------- a ------------b

n – 5 = 5 – n  ------------------------------------- a ------------b

n . 6 = 6 . n  ------------------------------------- a ------------b

n : 7 = 7 : n  ------------------------------------- a ------------b

M
04

20
19 Oceni vsoto 103 + 289 + 475 + 310 + 519 na najbližjo stotico natančno.

Odgovor: _______________

M
05

20
17

Kateremu izrazu je enako 25 . (16 –11)? 

a (25 . 16) – 11

b (25 – 16) . 11

c (25 . 11) – (25 . 16)

d (25 . 16) – (25 . 11)

M
04

20
15 Koliko je 33?

a 6   b 9  c 27  d 33

1.2.5  Matematične naloge raziskave 

števila
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Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: B.

Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

A. Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Katero razmerje je enako razmerju 1 : 4?

a 4 : 16  b 4 : 7  c  4 : 5  d  4 : 1

M
04

20
52

M
04

20
60

V trgovini znižajo ceno knjige za 20 %. 
S katerim ulomkom zapišemo to znižanje?

a   b   c   d 

M
04

21
94

Od vseh tekem, ki jih je odigralo, je moštvo zmagalo na 60 % tekem in igralo neodločeno na 15 % 
tekem. Koliko odstotkov tekem je izgubilo?

Odgovor: __ %

Tabela prikazuje število listov papirja v kupu in višino takega kupa.

Število listov papirja v kupu 100 150 200

Višina kupa (mm) 8

A. Dopolni tabelo.

B. Koliko listov papirja je v kupu, visokem 28 mm?    Odgovor: __

M
04

21
14
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Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Zapiši z decimalno številko.

   Odgovor: _______________M
04

20
81

M
05

22
09 Katero število je po velikosti najbliže 

3
4

?

a  0,34  b 0,43  c 0,74  d 0,79

M
05

20
35

Zapiši <, > ali = v vsak kvadratek, da bodo izrazi pravilni. 

0,35 C 0,350  0,35 C 0,4

0,35 C 0,305  0,35 C 0,035

M
04

21
83

S katerim številom moramo deliti 202,6, da dobimo 2,026?

a 0,01

b 0,1

c 10

d 100
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A. Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točka.

B. Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točka.

C. Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 2 točka.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 2 točka.

24
60

6
15

2
120

16
= = = =M

05
20

95
Dopolni vsak ulomek tako, da bodo vsi ulomki med seboj enakovredni. 

M
04

23
02

Prenosni telefon
Katarina si želi novi Supertekst prenosni telefon. Ogledala si je dva oglasa.

Katarina se je odločila, da bo primerjala, koliko bi stal telefon za eno leto, ne da bi opravila kak klic 
ali poslala besedilno sporočilo.

A. Izračunaj, koliko stane, če imaš Supertekst telefon pri podjetju A, in koliko stane, če ga imaš pri 
podjetju B v enem letu.

     Cena:  Ponudnik A: _____________                Ponudnik B:  _____________

Ponudnik B
Novi Supertekst prenosni telefon
Nizke cene pogovorov in sporočil! 

Kupi telefon za 2500 zedov 
Mesečna naročnina samo 50 zedov 

Pogovori samo 2 zeda na minuto 
Besedilna sporočila samo po 1 zed

Ponudnik A
Novi Supertekst prenosni telefon 
Ta odlični telefon dobiš zastonj! 

Mesečna naročnina 250 zedov
Pogovori 3 zede na minuto

Besedilna sporočila po 2 zeda

B. Katarina je nato ocenila, koliko bo uporabljala telefon. Misli, da se bo v  prvem letu po telefonu 
pogovarjala 500 minut in poslala 200 besedilnih sporočil. Izračunaj, koliko bi plačala za telefonske 
stroške v prvem letu pri vsakem ponudniku. Ne pozabi na mesečno naročnino in ostale stroške.

 Cena: Ponudnik A:  _____________     Ponudnik B:  _____________

C. Katera ponudba je za Katarino cenejša?    Cenejša ponudba je  _____________.
 Pojasni svoj odgovor. Upoštevaj ceno telefona, mesečno naročnino ter ceno pogovorov in sporočil.
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Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

A. Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: A.

M
05

21
42 Pri Andreju doma imajo stole zložene enega na drugega. 

En stol je visok 49 cm. 
Ko sta dva stola zložena eden na drugem, sta visoka 55 cm.

Kako visoko sega 6 stolov, zloženih eden na drugega? 

a 79 cm  b 85 cm  c 110 cm  d 165 cm

M
06

21
11

Marjeta prodaja 4 vrste cvetic. Prodala je enako število tulipanov kot orhidej. 

A. Kakšen odstotek cvetic, ki jih je prodala, so bili tulipani?  Odgovor: ______________%

B. Marjeta je prodala 40 nageljnov. Kolikšno je skupno število cvetic, ki jih je prodala? 

 Odgovor: ________________

vrtnice 
35 %

orhideje

tulipani

nageljni 
20 %

Cvetje, ki ga je prodala Marjeta 

M
05

20
16

Po receptu potrebuješ za kolač 2 jajci in 0,3 litra mleka.  Imaš 5 jajc in bi rad naredil največji 
kolač, kar ga lahko. Koliko litrov mleka potrebuješ za največji možni kolač?  

Odgovor: ______________ litrov
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Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: C.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: D.

Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

Na šolskem športnem dnevu je Aleš pri skoku v daljino skočil 4,8 metra. Jan je skočil  
 
te 

razdalje. Kako daleč je skočil Jan?

a 1,2 m  b 1,6 m   c 3,6 m  d 6,4 m

M
04

21
82

M
06

21
53 Peter, Mark in Sara imajo 150 zedov, ki si jih razdelijo. Sara vzame 50 zedov, Mark pa 

3
5  

od 

preostalih zedov. Koliko zedov ostane za Petra?   

a 10  b 40  c 50  d 60

Kaj je več,  ali ?

Razloži svoj odgovor.

M
04

20
23

M
05

20
06 2

3
1x +

 
je celo število. 

Katera izjava o x mora veljati?

a x mora biti liho število.

b x mora biti sodo število.

c x mora biti število, večje od 3.

d x mora biti število, ki je deljivo s 3.
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Vsebina: števila − ulomki, decimalna in cela števila; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − razmerje, deleži in odstotki; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: števila − cela števila; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 2 točka.

M
05

20
21

V televizijskem kvizu je vsak oddan pravilni odgovor vreden 2 točki, za vsak oddan 
nepravilni odgovor pa se odšteje 1 točka. Marko, Kamila in Luka imajo ob koncu kviza vsak 
11 točk.  Luka je imel enako število pravilnih in nepravilnih odgovorov. 

Dopolni naslednjo tabelo. 

Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Končno število točk

Marko 5 11

Kamila 7 11
Luka 11

M
05

22
17

Rok in Anže sta kupila enaki hokejski palici v različnih trgovinah. Običajna cena hokejske palice 
je bila v obeh trgovinah enaka. Rok je kupil hokejsko palico po 20 % nižji ceni, kot je običajna 

cena. Anže je za svojo hokejsko palico plačal
       

običajne cene.  

Kdo je za svojo hokejsko palico plačal manj?  Odgovor: ______________

       Pojasni svoj odgovor. 

3
4

M
05

20
94 Tom in njegov brat Peter sta dobila enaki vsoti denarja. Tom je porabil 

1
3

 svojega denarja za 

knjige. Nato je porabil 
3
5

 od ostalega denarja, da si je kupil nove čevlje. Peter je porabil 
3
5  

 

svojega denarja, da si je kupil nove čevlje. Kdo je za čevlje porabil več denarja?  

(Označi en kvadratek.)

 C Za čevlje je več porabil Tom. 

 C Za čevlje je več porabil Peter.  

 C Oba sta za čevlje porabila enako vsoto denarja. 
Pojasni svoj odgovor.
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Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

4x = 7

Koliko je x?

a 28  b 11  c   d 

M
04

22
34

Koliko je n?  n = ________M
04

22
48

x + y = 5

Koliko je 3x + 3y ?

a 5  b 8  c 15  d 45M
04

20
49

Kateri od spodnjih izrazov predstavlja eno petino od x?

a   b   c   d M
04

20
76

Kateri par števil (x, y) reši enačbo 3x + 4y = 24?

a (0, 8)  b (3, 4)  c (4, 3)  d (6, 0)

M
04

21
00

Algebra
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A. Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: B.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

M
05

20
64 a2

2
 – 6a + 36

Kolikšna je vrednost tega izraza, če je a = 3?

a 58,5  b 27  c 22,5  d 21

y x= − 9

M
05

21
03

Koliko je y, če je x = 25? 

a 3  b 4  c 8  d 16

Rešitvi katere enačbe sta x = 2 in y = 7?

a 7x − 2y = 0

b 2x − 7y = 0

c 7x + 2y = 14

d 2x + 7y = 9

M
04

22
43

M
04

20
80

a = 1 + x in b = 1 – x

A. Koliko je  a + b?  Odgovor: _______________

B. Koliko je  a – b?  Odgovor: _______________
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Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

a = 5 in b = 2

Koliko je a2b – 3(a – b)?   Odgovor: _____________

M
04

20
50

M
06

23
14

Dopolni preglednico z vrednostmi za y = 2x2 – 3.

x –2 1 4

y

M
04

22
02

Razred je obiskal muzej. Kosilo za ves razred je stalo B zedov. Vstopnina v muzej je bila 4 zede na 
učenca. V razredu je p učencev. Celoten izlet je stal K zedov. S katerim izrazom izračunamo K? 

a K = B + 4

b K = B + 4p 

c K = B + p

d K = (B + p) ∙ 4

M
06

22
37

Poišči vrednosti za x in y, da bosta pravilni obe enačbi.

 3x + y = 13

 5x – y = 27

x = _______________                                                   y = _______________
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Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: A.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točka.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: C.

M
05

20
66

Zgornji lik je pravokotnik z dolžino a in širino b. Če dolžino podvojimo in širina ostane 
enaka, katera je formula za ploščino (P) novega pravokotnika? 

a    P = 2 a + 2 b

b P = 2 a + 4 b

c P = 2 a b

d P = 4 a b

b

a

Vsota dolžin stranic trikotnika je 30 cm. 

A.   Zapiši enačbo, s katero izračunaš x.        Enačba: ____

B. Koliko centimetrov meri NAJDALJŠA stranica trikotnika?       Odgovor: _____________ cm

2x

x +
 6 x + 4M
04

22
29

M
05

21
31

Kateri je pravilni korak pri reševanju enačbe 4x – 3 = 2x – 7?

a 4x – 2x = 3 – 7  b 4x + 2x = 3 – 7 

c 4x – 2x = 7 – 3  d 4x + 2x = 7 – 3

52                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred



Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

Vsebina: algebra − enačbe in neenačbe; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: C.

M
05

20
90

Peter in Tom sta šla v isto trgovino kupit knjige in svinčnike. Peter je kupil 5 knjig in 2 
svinčnika ter plačal 74 zedov. Tom je kupil 1 svinčnik in 3 knjige ter plačal 42 zedov.

Kateri dve enačbi predstavljata njun nakup? 

a 5x + 2x = 74 b 5x + 2y = 74

 y + 3y = 42   x + 3y = 42

c 5x + 2y = 74 d 5y + 2y = 74

 3x + y = 42   3x + y = 42

M
04

21
09

Avto vozi s povprečno hitrostjo 50 km/h. S katero formulo izračunamo razdaljo d (v kilometrih), ki 
jo avto prevozi v t urah?

a d = 50 – t  b d =   c d =    d d = 50t

x > 3 in y < 2

Kateri vrednosti x in y ustrezata zapisanima pogojema?

a x = 2, y = −1  b x = 3, y = 2

c x = 4, y = 2   d x = 5, y = −1

M
04

22
40

Z zgornjim izrazom izračunamo temperaturo T °C v kraju na nadmorski višini y metrov, ko je 
temperatura ob morski gladini x °C. Kolikšna je temperatura na vrhu 2000 m visoke gore, če je 
temperatura ob morski gladini 21 °C?

Odgovor: _______________  °C

M
04

20
93 T x y6,5

1000
= −
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Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

M
05

21
26

Ploščino osenčenega dela lika zapiši z izrazom, ki vsebuje x. Odgovor: ______________ cm2

12 cm

12 cm

x cm

x cm
10 cm 10 cm

Vsebina: algebra − izrazi in operacije; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

M
06

23
14

Dopolni preglednico z vrednostmi za y = 2x2 – 3.

x –2 1 4

y

x in y sta celi števili.  Kakšna je odvisnost med x in y za točke na sliki?

a y = x – 4    b  x = y – 4  c  x + 4y = 4  d x + y =  4

y

5

4

3

2

1

0 1 2 3 4 5
x

M
04

21
12
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A. Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: A. 

B. Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

–3,  6,  –12,  24, ...
Zapiši pravilo, po katerem lahko izračunaš naslednji člen zaporedja, če poznaš nek člen 
zapisanega zaporedja.

Pravilo:

M
04

21
97

Zapiši manjkajoči člen zaporedja.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, _____, 34, 55.

M
04

20
66

M
05

21
21

Jan riše vzorec kvadratov.  Stranice vsakokrat poveča za enako dolžino. Tu so prvi 3 kvadrati vzorca.  

A. Kolikšna bo ploščina 5. kvadrata?

a   100 cm2  b   64 cm2  c   25 cm2  d 10 cm2

B. Kolikšna bo ploščina n−tega kvadrata?  Odgovor: ______________

2 cm 4 cm 6 cm

1. kvadrat       3. kvadrat       2. kvadrat

2 cm

4 cm

6 cm
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Narisani so prvi trije členi zaporedja:

A. Izpolni tabelo za 4. člen in 30. člen.

1. člen 2. člen 3. člen 4. člen > 30. člen

Število kvadratkov 1 2 3 4 > 30
Število krogcev 4 6 8  >  

B. Pojasni, kako dobiš število krogcev v 30. členu._______________________________ 

C. Zapiši pravilo, po katerem izračunaš število krogcev v n−tem členu.

 Odgovor: _______________

M
04

20
74 1. člen 2. člen 3. člen

A. Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

 B. Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

C. Vsebina: algebra − relacije in funkcije; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Na sliki sta premici AB in CD vzporedni. Označena sta dva prava kota. 
Katera trditev velja za daljici l in m?

a Daljica l je vzporedna z daljico m, njena dolžina je enaka dolžini daljice m.

b Daljica l je pravokotna na daljico m, njena dolžina je enaka dolžini daljice m.

c Daljica l je vzporedna z daljico m in krajša od daljice m.

d Daljica l je pravokotna na daljico m in krajša od daljice m.

M
04

21
20

A B

C D

l m

Geometrija
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: C.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: C.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Veliko kocko je sestavljalo 27 majhnih sivih kock. Najprej smo odstranili majhne kocke iz sredine 
mejnih ploskev.  Nato smo odstranili majhno kocko iz središča kocke.

Koliko majhnih kock je ostalo v telesu?

a 4  b 16  c 20  d 24

M
04

22
71

M
05

24
17

Daljici PR in BC sta vzporedni. Koliko je x?          Odgovor: ______________

A

60°

80°

B

P

C

R

x°

Na sliki je pravokotnik ABCD. Koliko stopinj meri kot α?

a 25  b 45  c 65  d 75

 D C

M
04

22
03 25°

α°

 A B
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

M
05

20
42

Andrej je imel pravokoten kos papirja.

Razrezal ga je na pol, da je dobil tale trikotnik:

 

Izračunaj dolžino tretje stranice Andrejevega trikotnika.  Odgovor: ______________ cm

3 cm

4 cm

M
05

20
47

Koliko stopinj meri γ?  Odgovor: ______________ 

126° 37°

y°

M
04

21
51

Doriši preostali del lika tako, da bo AB njegova simetrala. 

A

B
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: B.

Vsebina: geometrija − položaj in gibanje; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − geometrijsko merjenje; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točka.

M
06

22
86

Karin je v četrtem razredu in pozna formulo za ploščino pravokotnika, ne pozna pa formul 
za ploščine drugih likov. 

Pokaži Karin, kako lahko uporabi formulo za ploščino pravokotnika, da bo izračunala 
ploščino spodnjega lika. Pri razlagi si lahko pomagaš tako, da na liku označiš dele.

M
06

21
83

Nariši sliko lika, ki ga prezrcališ čez premico.

Določi ploščino trikotnika ABC.

a 18 cm2  b 24 cm2  c 28 cm2  d 36 cm2

A

C

B

4 cm
5 cm

9 cm

M
04

22
68
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: B.

Liza je sestavila kocko tako, da je zložila zgornjo mrežo. Katera ploskev je nasproti ploskve R?

a     P  b T  c U  d V

P

R S T U

V

M
06

22
02

Jasna stoji poleg luže, v kateri vidi odsev vrha stavbe, ki je v bližini. Črta njenega pogleda 
tvori kot y z lužo in se odbije pod istim kotom. 

Koliko je visoka stavba, če upoštevaš višine in razdalje, prikazane na sliki?

Odgovor: ______________ m

M
05

20
41

y° y°

luža

Jasna

stavba

20 m

višina

1,6 m

2 m
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Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: D.

M
05

20
57

Slika kaže pravokotno škatlo.  

Kateri lik iz papirja lahko zložimo tako, da dobimo pravokotno škatlo? 

a       b

c       d

Lik ABCD je trapez. Trikotnik AOB je podoben trikotniku COD. 

Zapiši par kotov, ki sta enaka zato, ker sta si trikotnika podobna. Odgovor: _____________

A B

CD

O

gf

ij

M
04

22
64
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Vsebina: geometrija − geometrijsko merjenje; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: D.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: C.

Vsebina: geometrija − geometrijske oblike; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: A.

Trapez ABCD ima stranici |AB| = 10 cm in |CD| = 16 cm. |AD|=|BC|. 
Razdalja med vzporednima stranicama AB in CD je 4 cm. Koliko meri obseg trapeza?

a 36 cm  b 34 cm  c 32 cm  d 30 cm

A B

D CM
04

21
32

Na kvadratni mreži so narisani štirje liki.

Iz katerih dveh likov lahko sestaviš kvadrat?

a 1 in 2  

b 1 in 3  

c 2 in 3  

d 2 in 4

1
2

3
4

M
04

22
57

Luka je polagal po dve takšni ploščici skupaj tako, da sta se dotikali v enako 
dolgih stranicah. Oblikoval je 4 različne like, kakor je narisano spodaj. 

Katera dva imata enaka obsega?  

a    A in B  b C in D  c A in C  d B in D

A B C D

M
06

22
46
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: geometrija − položaj in gibanje; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: A.

M
05

20
44

Mreža kaže dve točki, P in T. Katera točka je enako oddaljena od točk P in T ?

a (7, 8)  b (4, 4)  c (3, 5)  d (2, 2)

T (6,2)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10987654321

y

x

P (1,7)

Podatki in verjetnost

Graf prikazuje spreminjanje temperature od 7.00 zjutraj do 11.00 dopoldne. 

Oceni temperaturo ob 9.30.  Odgovor: ____________ °C

Jutranja temperatura v mestu Zed
23

22

21

20

19

18

17

16

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C)

Ura

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00

M
04

22
24
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: B.

Figurni prikaz kaže, koliko pic so prodali v piceriji v štirih mesecih.

Ena od tabel prikazuje iste podatke. Katera? 
           

Mesec Prodane pice

januar 60

februar 80

marec 60

april 60
 

M
05

25
05

januar

februar

marec

april

predstavlja 20 pic

Mesec Prodane pice

januar 70

februar 80

marec 60

april 70

b

c d
Mesec Prodane pice

januar 70

februar 140

marec 60

april 70

Mesec Prodane pice

januar 60

februar 80

marec 70

april 60

a

Na sliki je avtomobilski merilnik hitrosti.Kolikšno hitrost kaže?

a 77 km/h

b 82 km/h

c 84 km/h

d 86 km/h

70

0

90

10

30

50

M
04

21
96

km/h
110

130
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: B.

Vsebina: podatki in verjetnost − verjetnost; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.

Vsebina: podatki in verjetnost − lastnosti množice podatkov; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

M
04

21
58

Grafa prikazujeta najvišjo in najnižjo dnevno temperaturo za en teden v  Zedlandiji. 
Kateri dan je bila razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo 10 °C? 

a v sredo  b v četrtek  c v petek  d v soboto

20

25

30

35

40

45
najvišja temperatura

najnižja temperatura

pon tor sre čet pet sob ned

Diagram temperature v Zedlandiji

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

M
06

23
25

Peter je vprašal 15 deklet in 15 fantov, koliko ur na dan uporabljajo elektronske naprave.

Število ur uporabe elektronskih naprav na dan Skupno število ur
Fantje 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5 50
Dekleta 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 36

Katera trditev o podatkih je resnična? 

a Povprečje podatkov, ki so jih dala dekleta, je višje kot povprečje podatkov, ki so jih dali fantje. 

b Sredinska vrednost podatkov, ki so jih dala dekleta, je višja kot sredinska vrednost podatkov, ki 
so jih dali fantje. 

c Najpogostejše število med podatki, ki so jih dali fantje, je višje kot najpogostejše število med 
podatki, ki so jih dala dekleta.

d Razmik med podatki, ki so jih dali fantje, je večji kot razmik med podatki, ki so jih dala dekleta.

M
06

21
06

V avtomatu so kroglice žvečilnega gumija v 7 različnih barvah. Lina je ugotovila, da so ljudje 
kupili 306 kroglic žvečilnega gumija in da so dobili 23 modrih.  

Katera je najboljša ocena verjetnosti, da bo naslednji žvečilni gumi moder? 

a 
1
7

  b 7
23

  c 7
306

  d 23
306
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: podatki in verjetnost − verjetnost; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vsebina: podatki in verjetnost − Verjetnost; kognitivno področje: poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

M
06

21
24

Klara ima vrečko s 24 frnikolami. V vrečki je 8 modrih, 8 rdečih in 8 belih frnikol.

Klara naključno izvleče iz vrečke 1 frnikolo.  Kolikšna je verjetnost, da je frnikola modra? 

a  
1
3

  b  
1
8

  c  
3
8

  d 
1

24

M
04

22
61

To je vremenska napoved za jutri v Zedlandiji. Koliko verjetno je, da bo jutri v Zedlandiji deževalo?

a Zagotovo bo deževalo.  b Verjetno bo deževalo.

c Ni verjetno, da bo deževalo.  d Ne bo deževalo.

30 % možnosti dežja

M
04

21
59

Na šoli so 100 učencem izmerili višino na 5 cm natančno. Tabela prikazuje izmerjene višine.

Višina (cm) 145 150 155 160

Število 16 40 25 19

Dopolni stolpčni diagram s pomočjo podatkov v tabeli. 

10

  0

20

30

40

140 145 150 155 160 165

višina (cm)

št
ev

ilo
 u

če
nc

ev

Višina učencev
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

M
05

24
10

Prikaz kaže vrste oddaj, za katere je 240 učencev navedlo, da jih imajo najraje.  
Koliko učencev je izbralo zgodovinske oddaje? 

a 20   b 30  c 40  d 60

glasbene

kriminalke

nobena

akcijske

zgodovinske
športne

Najljubljše televizijske oddaje učencev

Podjetje izdeluje prenosne telefone. Tabela prikazuje modele telefonov in delež prodaje v odstotkih.

Model telefona Odstotek prodaje
Supertekst 40 %
Teleban 20 %
Standard 25 %
Luksuz 15 %

Kateri tortni diagram pravilno prikazuje zapisane podatke?

a    b

c    d

M
04

22
55

Luksuz

Supertekst

Standard

Teleban

Luksuz

Standard

Teleban

Luksuz

Standard

Teleban

Luksuz

Standard

Teleban

Supertekst

SupertekstSupertekst
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Vsebina: podatki in verjetnost − lastnosti množice podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

Patricija je kolesarila. Graf kaže hitrost Patricijine vožnje v prvih petih minutah.    
Kakšna je možna razlaga za del grafa med R in S?

a Patricija je kolesarila v hrib. 

b Patricija je peljala po hribu navzdol.

c Patricija se je za minuto ustavila.

d Patricija je kolesarila nazaj proti štartu. 

M
04

22
52

1 2 3 4 5

Čas (minute)

Hitrost

P

0

R

S T

Patricijino kolesarjenje

Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: A.

M
05

21
70 Eden izmed spodnjih seznamov števil ima najmanjši razmik IN največje povprečje. Kateri?

a 6 8 12 23 46 

b 6 8 12 28 46 

c 6 8 12 23 51 

d 6 8 12 18 51 
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A. Vsebina: podatki in verjetnost − verjetnost; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

 B. Vsebina: podatki in verjetnost − verjetnost; kognitivno področje: uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

M
05

24
22

Romana in Ben vrtita kazalca na svojih vrtavkah. 
Opazujeta, na katero barvo pokaže kazalec, ko se ustavi.

A. Katera izjava je pravilna? 

a     Da kazalec pokaže modro barvo, je bolj verjetno na Benovi vrtavki kot na Romanini. 

b Da kazalec pokaže modro barvo, je bolj verjetno na Romanini vrtavki kot na Benovi. 

c Da kazalec pokaže modro barvo, je  nemogoče na obeh vrtavkah.

d Da kazalec pokaže modro barvo, je enako verjetno na obeh vrtavkah.   

B. Katera izjava je pravilna?

a     Da kazalec pokaže rdečo barvo, je bolj verjetno na Benovi vrtavki kot na Romanini. 

b Da kazalec pokaže rdečo barvo, je bolj verjetno na Romanini vrtavki kot na Benovi. 

c Da kazalec pokaže rdečo barvo, je  nemogoče na obeh vrtavkah.

d Da kazalec pokaže rdečo barvo, je enako verjetno na obeh vrtavkah.   

zeleno

zeleno

rdečerdeče

Romanina vrtavka Benova vrtavka

rumeno

modro

rumeno

modro
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Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

                  Šolska športna anketa — 6. do 9. razred

                 Odstotki učencev, ki so za svoj najljubši šport izbrali nogomet: 

Na Benovi šoli so učenci od 6. do 9. razreda izbirali svoj najljubši šport. V vsakem razredu je 100 
učencev. Prikaz kaže anketne rezultate tistih učencev, ki so izbrali nogomet. 

Ben je primerjal rezultate 6. in 7. razreda. Mislil je, da je nogomet izbralo dvakrat toliko 
šestošolcev kot sedmošolcev. 

Razloži, kako je prikaz zavedel Bena, da se je tako zmotil. 

M
05

25
01

75 %

65 %

72 %

70 %

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Vsebina: podatki in verjetnost − lastnosti množice podatkov; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Aljaž je na štirih matematičnih testih dosegel 9, 7, 8 in 8 točk. Doseči je bilo možno največ 10 
točk. Aljaž bo pisal še en test, na katerem lahko zbere največ 10 točk. Aljaž želi imeti povprečje 
točk 9. Ali ga lahko doseže?

Razloži svoj odgovor.M
04

21
67

Vsebina: podatki in verjetnost − interpretacija podatkov; kognitivno področje: sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Prodajalec v knjigarni je ob ogledu diagrama prodaje knjig v prvih 6 mesecih v letu 2004 dejal: 
“Marca sem prodal štirikrat toliko knjig kot februarja.”

Zapiši, če se strinjaš ali se ne strinjaš s prodajalcem, in napiši razlog.

950

940

930

920

910

900
Jan Feb Mar Apr Maj Jun

meseci

Št
ev

ilo
 k

nj
ig

 

Prodaja knjig
M

04
21

64
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

Števila
M062208Z M02_01 odprt 2015 75,7 80,1 71,7
M042019 M05_03 odprt 2011 31,9 31,3 32,5

2015 41,1 37,7 44,6
M052017 M06_01 D 2011 18,1 13,5 12,1 54,2 56,5 52,1

2015 14,4 11,7 10 62 64,2 59,8
M042015 M07_01 C 2011 1,6 10,7 87,3 0,2 85 89,5

2015 0,3 6,4 92,6 0,2 92,6 92,7
M042052 M01_04 A 2011 69,3 4 1,8 23,2 64 74,1

2015 73,3 3,1 1,5 21,6 72,4 74,3
M042060 M05_02 B 2011 28,7 59,8 9,7 1,3 53,6 65,6

2015 30,9 59,8 7,7 0,7 59,2 60,4
M042194 M07_03 odprt 2011 76,7 69 83,9

2015 80,9 77,1 84,2
M042114A M07_04 odprt 2011 72,2 63,8 79,9

2015 72,6 65,7 78,6
M042081 M01_02 odprt 2011 34,2 37,5 31,2

2015 50,6 56 45
M052209 M03_01 C 2011 19,8 8,2 66,6 4,6 63,6 69,5

2015 21,5 5,9 66,5 4,7 67,3 65,8
M052035 M03_04 odprt 2011 62,3 53,1 71,2

2015 57,6 50,8 63
M042183 M05_01 D 2011 12,1 13,7 8,2 64,9 66,1 63,8

2015 11,5 11,9 5,6 69,3 73,4 65,2
M052095 M06_04 odprt 2011 38,4 35,8 40,5

2015 41,3 44,1 38,6
M042302A M01_06 odprt 2011 65,7 46,4 40,6 51,7

2015 67,5 41,2 34,5 48,3
M042302B M01_06 odprt 2011 59,3 45,3 42,4 47,9

2015 52,2 39,3 37,6 41,2

Rezultati reŠevanja matematičnih nalog Med osmošolci v Sloveniji

V preglednici so odstotni deleži odgovorov med osmošolci v Sloveniji za naloge, ki so bile v preizkusu 
v leu 2015. Če je bila naloga v preizkusu že leta 2011, je naveden tudi rezultat iz leta 2011. 
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

M052142 M03_02 A 2011 43,5 17,2 7 31,2 43,9 43,1
2015 46,4 21 6,9 24,7 42,8 49,2

M062111A M02_03 odprt 2015 63,4 62,8 63,9
M062111B M02_03 odprt 2015 38,4 33,7 42,8
M052016 M03_05 odprt 2011 51,2 44,2 58

2015 52,5 43,6 59,5
M042114B M07_04 odprt 2011 58,4 50,5 65,7

2015 61,5 55,1 67,2
M042182 M01_01 C 2011 7,8 9 70,8 8,3 65,5 75,6

2015 9 8,6 73,1 7,4 65,5 81,2
M062153 M02_02 B 2015 7,7 59,6 13,7 16,7  54,2 64,7
M042023 M05_04 odprt 2011 35,4 35,8 35,1

2015 43,8 45,8 41,7
M042302C M01_06 odprt 2011 22,9 12,2 16 8,7

2015 28,9 11,4 14,8 7,7
M052006 M03_03 D 2011 16,4 20,8 12,2 41,8 41 42,7

2015 17,6 19 15,7 39,4 39,4 39,5
M052021 M06_03 odprt 2011 45,8 29,9 17,9 40,2

2015 49,2 34,6 31,7 37,4
M052217 M06_02 odprt 2011 34,7 27,1 41,2

2015 43,9 41 46,8
M052094 M06_05 odprt 2011 24,3 19,9 28,1

2015 30,3 27,2 33,4
M042234 M05_06 C 2011 15,6 7,1 49,6 22,1 51,5 47,8

2015 17,6 3,5 57,7 17 54,2 61,3
Geometrija

M042248 M05_09 odprt 2011 20,6 21,8 19,5
2015 29,5 31,7 27,2

M042049 M01_03 C 2011 7,3 10 70,1 6,8 71,1 69,2
2015 6 9,5 70,8 8,9 73,9 67,5

M042076 M01_05 D 2011 4,4 31,5 2,9 59,7 56,9 62,2
2015 15,2 13,2 18,5 49,1 48,4 49,9

M042100 M01_07 C 2011 5 18 67,9 4,7 4,4 0 69,5 66,5
2015 4,9 16,2 72,7 3,1 2,9 0,1 73,2 72,1
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

M052064 M03_06 C 2011 19,9 12,1 53,6 7,5 56,1 51,2
2015 18 16,4 52,6 8,2 56,2 49,9

M052103 M03_08 B 2011 5,8 65,7 7,8 19,1 69,7 61,8
2015 4,5 68,3 9,3 16,7 68,6 68

M042243 M05_08 A 2011 49,1 9,6 17,3 16,5 53,2 45,4
2015 49,8 8,7 10,3 20,1 53,9 45,6

M042080A M05_11 odprt 2011 29,7 29,5 29,9
2015 35,9 37,2 34,6

M042080B M05_11 odprt 2011 5,4 6 4,8
2015 7,9 9,6 6,1

M042050 M07_07 odprt 2011 47,4 47 47,8
2015 48,4 54,8 42,8

M062314 M02_05 odprt 2015 20,2 24,8 15,8
M042202 M01_08 B 2011 5,7 51,5 6,1 34 2,6 0,1 49,7 53,1

2015 3,7 58,5 5,3 31,5 0,9 0,1 59,6 57,3
M062237 M02_04 odprt 2015 9,8 7,1 12,2
M052066 M03_09 C 2011 23,8 16,6 45,2 10,4 44,6 45,9
M052066 M03_09 C 2011 23,8 16,6 45,2 10,4 44,6 45,9

M042229Z M05_10 odprt 2011 8,4 5,4 3,2 7,4
2015 25,9 9,3 11,8 6,8

M052131 M06_06 A 2011 34,4 11,9 16,9 26,9 37,6 31,7
2015 27,1 18,2 36,5 11,6 29,6 24,7

M052090 M06_07 C 2011 16,7 32 39,5 4,5 41,3 37,9
2015 15,1 27,6 45,6 4,3 48,4 42,8

M042109 M07_06 D 2011 4 29,9 38,3 22,3 20,3 24,2
2015 2,4 31,1 48,2 15,3 15,3 15,3

M042240 M01_09 D 2011 7,7 13,4 10,6 64,3 3,9 0,1 65,7 63
2015 7,4 13,2 4,5 71,8 2,8 0,2 77 66,3

M042093 M01_10 odprt 2011 15,1 13,8 16,3
2015 14,1 14,3 13,9

M052126 M03_07 odprt 2011 8 5,6 10,3
2015 13,8 14,5 13,2

M062074 M02_06 D 2015 10,3 20,4 19,8 34 38,5 29,8
M042112 M07_05 D 2011 10,8 10,9 19,5 52,1 48 55,9

2015 9,7 16,4 12,4 54,5 54,1 54,9
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

M042197 M05_05 odprt 2011 18,8 17,6 19,8
2015 25,5 25,1 25,9

M042066 M05_07 odprt 2011 40,1 38,9 41,3
2015 47,6 48,1 47

M052121B M06_08 odprt 2011 2,5 2,8 2,3
2015 5,3 5,1 5,5

M052121A M06_08 A 2011 63,2 16,1 4,1 14,3 59,9 66
2015 63,8 15,5 4,4 13,5 63,8 63,7

M042074A M07_08 odprt 2011 33,6 38,1 29,4
2015 34,2 35,2 33,2

M042074B M07_08 odprt 2011 29,5 32,1 27,2
2015 28,6 28,6 28,7

M042074C M07_08 odprt 2011 17,1 16,4 17,8
2015 18,3 19,9 16,8

M042120 M05_12 A 2011 81,6 7,3 5,7 1,6 85,6 78
2015 84,7 7,7 3,5 0,4 87,3 82

M042271 M01_11 C 2011 10,4 16,6 51,8 16 54,5 49,3
2015 10,2 12,8 59 16,4 56,4 61,8

M052417 M03_12 odprt 2011 44,6 40,1 49
2015 45,4 46,7 44,3

M042203 M05_13 C 2011 12,2 22 55,3 7,8 53,2 57,3
2015 11,9 17,9 58,8 11 62,6 55

M052042 M06_09 odprt 2011 27,7 22,6 32
2015 28,9 28,9 28,8

M052047 M06_10 odprt 2011 44,9 43,3 46,3
2015 50 52,2 47,7

M042151 M07_09 odprt 2011 75,5 74,1 76,9
2015 74,8 75,2 74,5

M062286 M02_10 odprt 2015 22,5 10,5 8,6 12,1
M062183 M02_07 odprt 2015 68,5 67,7 69,3
M042268 M01_12 B 2011 19,1 23,7 25,2 23,6 21,3 25,8

2015 20,2 22,4 28,8 21,6 22,2 22,7
M062202 M02_08 B 2015 8,1 64,5 23,7 2,4  66,9 62,2
M052041 M03_10 odprt 2011 11,2 9,2 13,2
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Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

2015 11,3 10,8 11,6
M052057 M03_11 D 2011 9,1 15,3 5,1 67,3 64,5 69,9

2015 7 19,1 4,6 67,5 66,3 68,5
M042264 M05_14 odprt 2011 28 27 28,8

2015 35,6 34,3 37
M042132 M07_10 A 2011 25,4 39,4 14,7 15,5 25,1 25,6

2015 25,9 37,1 17,7 14,9 25,5 26,2
M042257 M07_11 C 2011 25,4 25,9 41,8 3,5 44,1 39,7

2015 20,5 23,9 47,2 5,5 51,3 43,7
M062246 M02_09 D 2015 9,9 11,9 41,5 33,6 30,9 36,1
M052044 M06_11 A 2011 67,4 14 9,7 4,7 67,5 67,3

2015 65,3 15,7 9,3 6,7 67,9 62,6
Verjetnost in podatki

M042224 M05_16 odprt 2011 67,6 65,3 69,6
2015 71,1 73 69,1

M052505 M06_13 B 2011 5,2 87 3,8 1,7 83,7 89,8
2015 4,2 90,1 1,8 0,5 88,2 92

M042196 M07_02 C 2011 9,3 14 73 3,7 69,6 76,2
2015 9,8 14,7 72,2 3 67,8 76

M042158 M07_12 B 2011 16,1 58,4 10,9 13,9 56,9 59,8
2015 14,8 60,2 8,1 15,7 61,2 59,4

M062325 M02_11 C 2015 4,2 5,9 72,2 12,8 69,7 74,6
M062106 M02_12 D 2015 9,7 16,5 24,4 45,9 41,1 50,3
M062124 M02_13 A 2015 38,9 21,1 13,9 23,9 34,8 42,6
M042261 M07_14 C 2011 1,1 13,8 80,8 3,9 78,8 82,6

2015 1,4 18,6 76,8 2,2 75,3 78,2
M042159 M01_13 odprt 2011 72,1 72,9 71,5

2015 81,2 83 79,2
M052410 M03_14 B 2011 17,2 63,9 12,7 2,1 63,1 64,5

2015 19,1 60,5 15,9 2,8 56,9 63,4
M042255 M05_15 B 2011 11,6 67,6 8 10,5 66,5 68,7

2015 11,5 73,2 8,1 5,6 75 71,4
M042252 M07_13 A 2011 49,4 38,5 7,9 3,1 40,1 58

2015 56,5 31,5 7,4 2 55,4 57,6
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Vsaka naloga ima svojo sedemmestno identifikacijsko številko, ki ostaja enaka v vseh 
ponovitvah merjenja trendov (npr. M041087), in položaj v preizkusu TIMSS 2015, sestavljen iz 
imena skupka nalog in zaporedne številke v njem (M1_04). V obeh pomeni M matematično nalogo 
in S naravoslovno.  

Po mednarodnih navodilih za ocenjevanje dobi rešitev učenca natanko eno oznako odgovora, 
ki določi število točk. Oznake med 10 in 19 prinesejo eno točko, oznake med 20 in 29 pa dve točki. 
Odgovori, označeni od 70 do 79, so nepravilni in ne dobijo nobene točke.  Dodeljevanje delnih 
točk ni možno. V elektronskih podatkih o reševanju nalog med vsemi učenci so ohranjene oznake, z 
namenom, da omogočijo nadaljni študij različnih pravilnih in nepravilnih odgovorov.

Naloga:  M042081, M01_02

       Oznaka Odgovor                                                                 

Pravilni odgovor:   10 58,13 ali tudi z decimalkami napisan račun za vsoto.

Nepravilni odgovor:   70 
1358

100
 

  71 58,31
  72 85,31

Številka 
naloge

Oznaka 
naloge

Pravilni 
odgovor Leto A B C D

Delno 
pravilni Pravilni Dekleta Fantje

M052170 M03_15 B 2011 10,6 30,2 24,9 26,8 26,3 33,9
2015 12,8 38,5 22,5 21,9 39,9 37,5

M052422B M06_12 D 2011 20,4 63,7 3,8 9,1 62,8 64,6
2015 18,5 65,5 4,1 8,3 62,2 68,6

M052422A M06_12 B 2011 16,6 12,6 9,7 58,1 56,1 59,9
2015 16,4 14,5 8,1 56,7 58,5 54,9

M042164 M01_14 odprt 2011 43,1 41,4 44,6
2015 45,1 44,5 45,7

M052501 M03_13 odprt 2011 30,3 33,4 27,2
2015 42,4 50 36,4

M042167 M01_15 odprt 2011 25,3 26,2 24,5
2015 37,2 37 37,3

Navodila za ocenjevanje 
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Naloga:  M042302A, M01_06

       Oznaka Odgovor                    

Pravilni odgovor:   20 3000 in 3100.
Delno pravilni odgovor:   10 Samo 3000 pravilno.
  11 Samo 3100 pravilno.

Naloga:  M042302B, M01_06

       Oznaka Odgovor                                                                           

Pravilni odgovor:  20 4900 in 4300.

  21 Pravilne vrednosti, ki izhajajo iz nepravilnega odgovora na A
   (doda 1900 pri A in 1200 pri B).
Delno pravilni odgovor:   10 Samo 4900 pravilno.
  11 Samo 4300 pravilno.
  12 Pravilna 1 vrednost, ki je posledica nepravilnega odgovora na A.

Naloga:  M042302C, M01_06

       Oznaka Odgovor                                                                           

Pravilni odgovor:   20 Ponudnik B z razlago, ki vsebuje vse troje: 
     Telefon je drag ali ni zastonj.  Mesečna naročnina je cenejša.
   Cena klicev in/ali SMS−ov je nižja.
Delno pravilni odgovor  10 Ponudnik B z razlago, ki vsebuje dvoje izmed: 
   Telefon je drag ali ni zastonj. Mesečna naročnina je cenejša.
   Cena klicev in/ali SMS−ov je nižja. 
  11 Ponudnik A z jasno nakazanim, da je telefon zastonj ter hkrati
   višja mesečna naročnina in višja cena klicev in SMS−ov, če 
   učenec v delu B napiše, da je cenejša ponudba ponudnika A. 
Nepravilni odgovor:  70 Ponudnik B s pomanjkljivo ali brez razlage.

Naloga:  M042093, M01_10

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 8.
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Naloga:  M042159, M01_13

       Oznaka Odgovor                                                                        

Pravilni odgovor:  10 Stolpec za 155 med 24 in 26 (izključno), stolpec za 160   
     med 17,5 in 20 (izključno) in ni narisan noben drug    
     stolpec.

Nepravilni odgovor:   70 Samo en stolpec pravilen.

Naloga:  M042164, M01_14

Opomba: 10 ima prednost pred drugimi pravilnimi razlagami. 11 ima prednost pred kodo 12.

       Oznaka Odgovor                                                                          

Pravilni odgovor:   10 Se ne strinja, navede napačno izhodišče ali skalo, ki se ne   
     začne v 0. Primeri: Ne strinjam se, ker se stolpci ne začnejo v  
     0. Ne strinjam se s prodajalcem. Moral bi bolje pogledati   
     prikaz. Prikaz se začne pri 900 namesto iz 0. 

  11 Ne strinja se z razlago, ki temelji na množenju in deljenju.   
   Primeri: Ne strinjam se, ker ni res, da je 940 krat 4 tako malo.  
   Mislim, da je 4 krat več enako 3640. Ne strinjam se. Prikaz
   kaže, da je prodal 910 knjig februarja in 940 marca. 940 ni 4
   krat 910. Ne strinjam  se, ker če deliš prodajo v marcu s 4, 
   40 : 4, dobiš 235, kar ni isto kot v februarju – tam je 910.  
  12 Ne strinja se, z razlago, da povečanje ne more biti 4−kratno  
   število knjig. Primeri: Ne strinjam se, ker je lahko v marcu
   prodal samo 30 knjig več.  Z 910 je prišel na 940. 
Nepravilni odgovor:   70 Se strinja ali ne, z razlago, ki temelji le na relativni višini   
   stolpcev. Primeri: Strinjam se, ker prikaz kaže, da so v marcu  
   stolpci šli navzgor za štirikrat. Ne strinjam se, ker je razlika 
   med februarjem in marcem samo 3 in bi moral reči, da se je 
   prodaja povečala trikrat, ne štirikrat. 
  79   Primeri: Strinjam se, ker je v februarju prodal 30 knjig 
   manj kot v marcu. Ne strinjam se, ker je februarja prodal   
   910 knjig. Marca bi moral 1820 knjig, pa jih je samo 940. 
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Naloga:  M042167, M01_15

       Oznaka Odgovor                                                                         

Pravilni odgovor:  10 Ne, z zadostno utemeljitvijo, npr., moral bi doseči 13 točk ali  
     ima lahko povprečje 8,4 ali potrebuje 45 točk, pa jih lahko   
     dobi le 42.  

Naloga:  M062111A, M02_03

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 22,5  ali   22 
1
2

.

Naloga:  M062111B, M02_03

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 200.

Naloga:  M062237, M02_04

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 x = 5, y = –2.

Naloga:  M062314, M02_05

       Oznaka Odgovor                                                 

Pravilni odgovor:   10 Izpolni vse tri y−vrednosti v tabeli pravilno.
   x (–2) (1) (4)
   y 5 –1 29

Nepravilni odgovor:   70 Izpolni pravilni y−vrednosti le za x = 1 in x = 4. 

Naloga:  M062183, M02_07

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 Nariše osenčen lik, 
   prezrcaljen preko premice. 
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Naloga:  M062286, M02_10

       Oznaka Odgovor                                                                          

Pravilni odgovor:     20 Pokaže in napiše ali nariše, kako lahko lik razdelimo v 
     trikotnike in jih prerazporedimo, ali pokaže in napiše/nariše, 
     kako lahko lik razdelimo v pravokotnike in trikotnike, in pokaže,
     da je trikotnik polovica pravokotnika. Primeri:
Z razlago:             Brez razlage: 

  

Delno pravilni odgovor:   10 Pokaže in napiše ali nariše, kako lahko lik razdelimo v 
   pravokotnike in trikotnike, vendar ne pokaže, kako se 
   določi  ploščina z uporabo pravokotnikov, ali pokaže, da 
   je trikotnik polovica pravokotnika, vendar ne pokaže, da 
   je polovica paralelograma. 

Naloga:  M052035, M03_04

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 = < > >.

Naloga:  M052016, M03_05

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 0,75 ali ekvivalentno.

Naloga:  M052126, M03_07

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 120 − x2  ali ekvivalentno.
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Naloga:  M052041, M03_10

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 16. 
 

Naloga:  M052417, M03_12

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 40

Naloga:  M052501, M03_13

       Oznaka Odgovor                                                                        

Pravilni odgovor:   10 Stolpec za 6. razred je dvakrat toliko dolg kot stolpec za 7. 

   razred in ekvivalentne izjave ali izhodišče ni v 0 ali prikaz 
   ni narisan v merilu.

Naloga:  M042019, M05_03

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 1700.
Nepravilni odgovor:   70 1600.
  71 1500.

Naloga:  M042023, M05_04

       Oznaka Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:  10  Prikaže, da je 2
3

  večje od  7
12

  in temelji na skupnem 

   imenovalcu ali na decimalkah, npr., 
8
12

 > 
7
12

 , 0,667 > 

   0,583,  
2
3

 > 1,75
3

. 

Opomba: 
2
3  lahko zapiše kot 0,66, 0,67, 0,666, 0,667, itd. Če označi 2

3
 brez razlage, z 

neustrezno razlago ali napačno razlago, se oceni za nepravilno. 
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Naloga:  M042197, M05_05

       Oznaka Odgovor                                                                     

Pravilni odgovor:   10 Pomnoži vsak člen z −2, da dobi naslednji člen ali množi   
     z 2 in spremeni predznak, ali ekvivalentno.

Nepravilni odgovor:   70 Množi prejšnji člen razen prvega s 4, gleda na vzorec kot 
   na 2 ločeni zaporedji za pozitivna in negativna števila ali 
   ekvivalentno.

Naloga:  M042066, M05_07

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 21.
Nepravilni odgovor:   70 20.

Naloga:  M042248, M05_09

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 18.
Nepravilni odgovor:   70 36.

Naloga:  M042229A, M05_10 

       Oznaka Odgovor                                                                

Pravilni odgovor:   10 4x + 10 = 30 ali ekvivalentno (npr., 4x = 30 − 10).

Nepravilni odgovor:   70 Pravilni izraz (ne enačba), npr., 4x + 10 ali pravilna 
   izjava  brez x npr., 4 . 5 + 10 = 30.

Naloga:  M042229B, M05_10

       Oznaka Odgovor                                                                 

Pravilni odgovor:   10 11.
  11 Pravilni odgovor, skladen z nepravilno enačbo v delu A. 
Nepravilni odgovor  70 5 ali 10.
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Naloga:  M042080A, M05_11

       Oznaka Odgovor                                                        

Pravilni odgovor:   10 2 (ne sprejmemo nepoenostavljenega rezultata).
Nepravilni odgovor:   70 2 + 2x.

Naloga:  M042080B, M05_11

       Oznaka Odgovor                                                       

Pravilni odgovor:   10 2x (ne sprejmemo nepoenostavljenega rezultata).
Nepravilni odgovor:   70 0.

Naloga:  M042264, M05_14

       Oznaka Odgovor                                         

Pravilni odgovor:   10 Kateri koli od pravilnih dveh: f = i, g = j.

Naloga:  M042224, M05_16

       Oznaka Odgovor                                                             

Pravilni odgovor:   10 Med 20,4 in 20,7, vključno z mejnima vrednostima.

Naloga:  M052217, M06_02

       Oznaka Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 Anže, s pravilnim računom, vključno s predpostavko o   
   običajni ceni in pravilnim izračunom plačane cene. 
   Primeri: 25 % je več kot 20 %. 75 % je manj kot 80 %. 

   
1
4

 je več kot 
1
5

; 
3
4

 je manj kot 
4
5

. Naj bo osnovna cena 

   100 eur. Rok je plačal 80 eur in Anže je plačal 75 eur.
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Naloga:  M052021, M06_03

       Oznaka Odgovor                                                                          

Pravilni odgovor:   20 Pravilno izpolni tabelo: 

     Pravilni  Nepravilni         Končno
                      odgovori   odgovori          število točk
         Marko  8          (5)            (11)
   Kamila  (7)              3            (11)
   Luka      11               11            (11)

Delno pravilni odgovor:  10 Pravilni le dve vrstici. 

Naloga:  M052095, M06_04

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   20 Vsi ulomki pravilno. 
Delno pravilni odgovor:   10 Samo dva ulomka pravilno. 

Naloga:  M052094, M06_05

       Oznaka Odgovor                                                                          

Pravilni odgovor:   10 Peter, in pravilna razlaga z ulomki, decimalnimi števili ali   
   odstotki ali skicami ali nekimi izbranimi cenami. 

   Primeri:   ali 
 

2 3
5 5
<

 
ali 40 % je manj kot 60 % ali 

   
3
5  

od celote je več kot  
3
5  

od dela celote ali 0,4 je manj kot 

   0,6 ali če sta imela oba po 30 zedov, je Tom porabil 12 zedov
    za čevlje in Peter 18 zedov.

Nepravilni odgovor:   70 Zapiše, da sta oba porabila enako vsoto denarja za čevlje. 
  

Naloga:  M052121B, M06_08

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 4n2  ali  2n . 2n  ali  (2n) . 2.
Nepravilni odgovor:   70 2n2  ali  n . 2. 
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Naloga:  M052042, M06_9

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:  10  5
 

Naloga:  M052047, M06_10

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:  10  89.
Nepravilni odgovor:  70  90.

Naloga:  M042194, M07_03

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 25.

Naloga:  M042114A, M07_04

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 12, 16.
Nepravilni odgovor:   70 Ena vrednost napačna ali manjka.

Naloga:  M042114B, M07_04

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 350.

Naloga:  M042050, M07_07

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 41.
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Naloga:  M042074A, M07_08

Opomba: Ocenjujemo samo odgovor za 30. vzorec/lik.

       Oznaka Odgovor                                  

Pravilni odgovor:   10 62. 
 

Naloga:  M042074B, M07_08

Opomba: 11 ima prednost pred 10 in 12.

       Oznaka Odgovor                                                                    

Pravilni odgovor:   10 Razlaga uspešne metode, ki temelji na podvajanju in 
   dodajanju 2 ali ekvivalentnemu načinu.  
  11 Algebrska razlaga, npr.  y = 2n + 2 ali 2n + 2 ali 
   ekvivalentno. Sprejmemo sklic na pravilni izraz ali 
   formulo, napisano v C. 
  12 Tako natančna razlaga uspešne metode, ki temelji na   
   dodajanju 2 krogcev v vsakem koraku, da bi zadoščala   
   drugemu otroku za pravilno nadaljevanje vzorca. 

Naloga:  M042074C, M07_08

       Oznaka Odgovor                                                                   

Pravilni odgovor:   10 Napiše pravilni algebrski odgovor, npr. enačbo vrste 
   y = 2n + 2 ali izraz vrste 2n + 2.  Sprejmemo izraze, ki 
   so ekvivalentni izrazu 2n + 2, npr. 4 + (2n − 2).
  11 Pravilni pisni opis, npr.  podvoji n in doda/prišteje 2.

Naloga:  M042151, M07_09

       Oznaka Odgovor                                                                        

Pravilni odgovor:   10 Pravilno zrcaljenje preko AB. Točka P sme biti največ 2 mm   
   oddaljena od pravilnega presečišča na mreži.
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Dosežek v posameznih vsebinah matematike 

TIMSS v osmem razredu poroča o dosežku iz 4 vsebin matematike: števil, algebre, geometrije 
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TIMSS v osmem razredu poroča o dosežku s treh kognitivnih področij, poznavanja dejstev in 
postopkov, uporabe znanja in matematičnega sklepanja. Večina držav je izkazala večjo moč in 
šibkost na vsaj enem področju glede na svoj povprečni matematični dosežek.
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Razlike med spoloma kažejo prednost deklet v matematičnem sklepanju. 

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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1. 3  Dosežki na vsebinskih in kognitivnih področjih

Rezultati matematičnih nalog, ki so bile po vsebini uvrščene na štiri vsebinska področja 
matematike, so bili obravnavani ločeno in iz njih so bile izračunane lestvice dosežkov iz vsebin: 
števila, algebra, geometrija ter podatki in verjetnost. Podobno so bili iz rezultatov nalog, ki so bile 
opredeljene kot takšne, ki zahtevajo tri različne kognitivne stopnje znanja, izračunani dosežki na 
treh lestvicah kognitivnih področij: poznavanje dejstev in postopkov, uporaba znanja in matematično 
sklepanje. 

Dosežki na teh lestvicah so primerljivi s skupnimi matematičnimi dosežki na lestvici, ki upošteva 
vse naloge raziskave naenkrat. Zato je mogoče v vsaki državi presojati o večjem ali manjšem znanju 
učencev v posamezni vsebini ali na kognitivnem področju v primerjavi s skupnim nacionalnim 
povprečnim dosežkom iz matematike. V TIMSS tej primerjavi rečemo relativna primerjava močnih in 
šibkih področij v državi. Relativno močno ali šibko področje se ne nanaša na mednarodno primerjavo 
rezultatov na posamezni lestvici.

V Preglednici M3.1 so v dveh delih dosežki držav na lestvicah matematičnih vsebin prikazani 
skupaj z nacionalnim skupnim dosežkom. Razlika od skupnega dosežka označuje razliko v doseženih 
točkah med povprečjem točk na lestvici skupnega matematičnega dosežka in povprečjem posamezne 
vsebinske lestvice. Države so urejene padajoče po skupnih matematičnih dosežkih.

V Preglednici M3.2 so dosežki držav na lestvicah kognitivnih področij znanja. Tudi ti so 
prikazani skupaj s povprečnim matematičnim dosežkom v državi in razliko v točkah med skupnim 
matematičnim dosežkom ter dosežkom v znanju poznavanja dejstev in postopkov, uporabe znanja ter 
matemačnega sklepanja.

Slovenski dosežek v algebri je kar za 18 točk nižji od skupnega povprečnega slovenskega 
dosežka iz matematike. Dosežki na vseh treh drugih področjih so pri nas višji od skupnega dosežka: 
v številih za 7 točk, v geometriji za 6 točk in v podatkih ter verjetnosti za 8 točk. 

Geometric 
Shapes and 
Measures
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2 Singapur 621 (3,2) 629 (3,2) 8 (1,3) h 623 (3,4) 2 (1,2)  
Južna Koreja 606 (2,6) 601 (2,4) -5 (1,1) i 612 (2,9) 6 (1,2) h
Tajvan 599 (2,4) 590 (2,4) -9 (1,0) i 613 (2,8) 14 (1,0) h
Hong Kong 594 (4,6) 594 (4,9) 0 (1,9)  593 (4,7) -1 (1,3)  
Japonska 586 (2,3) 572 (2,4) -14 (1,3) i 596 (2,8) 9 (1,5) h
Ruska federacija 538 (4,7) 533 (4,5) -5 (1,1) i 558 (5,2) 20 (1,3) h
Kazahstan 528 (5,3) 516 (5,1) -11 (1,5) i 555 (5,6) 27 (1,4) h

1 † Kanada 527 (2,2) 537 (2,4) 10 (0,7) h 513 (2,2) -14 (0,6) i
Irska 523 (2,7) 544 (3,3) 21 (1,7) h 501 (2,8) -22 (1,1) i

† ZDA 518 (3,1) 520 (3,1) 1 (0,7) h 525 (3,1) 7 (0,9) h
Anglija 518 (4,2) 528 (4,5) 9 (1,4) h 492 (4,7) -26 (1,6) i
Slovenija 516 (2,1) 524 (2,4) 7 (1,3) h 498 (2,5) -18 (1,5) i
Madžarska 514 (3,8) 518 (4,0) 3 (1,1) h 503 (4,1) -12 (1,6) i
Norveška (9) 512 (2,3) 529 (2,6) 17 (1,1) h 471 (2,7) -40 (1,3) i

2 Litva 511 (2,8) 511 (2,8) 0 (1,4)  497 (3,3) -14 (1,2) i
3 Izrael 511 (4,1) 518 (4,0) 7 (1,6) h 517 (4,7) 6 (1,7) h

Avstralija 505 (3,1) 511 (3,2) 6 (0,7) h 491 (3,4) -14 (1,3) i
Švedska 501 (2,8) 513 (2,9) 12 (1,6) h 482 (3,2) -19 (1,2) i

2 Italija 494 (2,5) 494 (2,7) 0 (1,3)  481 (3,0) -13 (1,8) i
Malta 494 (1,0) 501 (1,6) 7 (1,7) h 492 (1,8) -1 (1,4)  

† Nova Zelandija 493 (3,4) 500 (3,5) 7 (1,5) h 475 (3,5) -18 (1,3) i
Malezija 465 (3,6) 472 (3,6) 6 (0,7) h 467 (3,4) 2 (1,2)  
Združeni arab. emirati 465 (2,0) 464 (1,9) -1 (0,9)  485 (2,0) 20 (0,7) h
Turčija 458 (4,7) 447 (4,6) -10 (1,5) i 459 (4,6) 1 (1,5)  
Bahrajn 454 (1,4) 436 (2,0) -18 (1,5) i 483 (2,1) 29 (2,0) h

1 2 Gruzija 453 (3,4) 457 (3,4) 4 (1,3) h 469 (3,8) 16 (1,4) h
Libanon 442 (3,6) 440 (4,1) -2 (2,2)  466 (4,0) 23 (2,0) h

ψ Katar 437 (3,0) 435 (2,9) -2 (1,6)  452 (2,6) 15 (2,0) h
ψ Iran 436 (4,6) 432 (4,7) -5 (1,7) i 437 (5,1) 1 (2,8)  

Tajska 431 (4,8) 430 (5,0) -1 (1,6)  429 (5,1) -2 (1,5)  
ψ Čile 427 (3,2) 427 (3,3) 0 (1,1)  413 (3,4) -14 (1,3) i
ψ Oman 403 (2,4) 389 (2,6) -14 (2,1) i 426 (2,7) 23 (1,3) h
ψ Kuvajt 392 (4,6) 395 (4,8) 2 (1,9)  384 (4,8) -8 (2,4) i
ψ Egipt 392 (4,1) 393 (3,7) 1 (1,8)  420 (4,3) 27 (1,0) h
ψ Bocvana (9) 391 (2,0) 393 (3,2) 3 (2,0)  400 (2,3) 9 (1,2) h
Ж Jordanija 386 (3,2) 380 (3,2) -5 (1,3) i 418 (3,5) 32 (1,3) h
Ж Maroko 384 (2,3) 382 (2,1) -2 (1,1)  372 (2,3) -12 (1,0) i
Ж Južnoafriška rep. (9) 372 (4,5) 368 (4,7) -4 (0,9) i 394 (4,3) 21 (1,1) h
Ж Savdska Arabija 368 (4,6) 352 (4,5) -16 (2,1) i 391 (4,4) 23 (1,7) h

h
i

Ж
Ψ

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni matematični dosežek.
Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni matematični dosežek.

Preglednica M3.1:  Dosežki po vsebinskih področjih matematike

Razlika od skupnega 
matematičnega dosežka

Skupni matematični 
dosežek

Države

Števila

Povprečni 
dosežek

Razlika od skupnega 
matematičnega dosežka

Algebra

Povprečni 
dosežek

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, nad 25 %.
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.
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2 Singapur 617 (3,5) -4 (1,4) i 617 (3,4) -4 (0,8) i
Južna Koreja 612 (3,4) 6 (2,0) h 600 (2,4) -6 (1,4) i
Tajvan 607 (2,6) 8 (1,6) h 588 (2,5) -11 (1,0) i
Hong Kong 602 (5,1) 8 (1,6) h 597 (5,9) 3 (2,9)  
Japonska 598 (2,6) 11 (1,1) h 589 (2,3) 3 (1,2) h
Ruska federacija 536 (5,6) -2 (1,8)  507 (5,0) -31 (2,2) i
Kazahstan 529 (6,4) 1 (1,7)  492 (5,5) -36 (1,9) i

1 † Kanada 527 (2,5) -1 (1,0)  534 (2,9) 7 (1,6) h
Irska 503 (3,1) -20 (1,4) i 534 (3,8) 10 (2,3) h

† ZDA 500 (3,2) -18 (1,0) i 522 (3,5) 4 (0,8) h
Anglija 514 (4,1) -4 (1,4) i 541 (4,7) 23 (2,3) h
Slovenija 522 (2,8) 6 (1,9) h 525 (2,7) 8 (1,4) h
Madžarska 518 (4,2) 4 (1,4) h 519 (3,9) 4 (1,2) h
Norveška (9) 498 (2,5) -14 (1,2) i 542 (3,2) 31 (2,1) h

2 Litva 515 (3,1) 3 (1,2) h 521 (2,7) 10 (1,4) h
3 Izrael 487 (4,6) -24 (1,5) i 503 (4,9) -8 (2,5) i

Avstralija 500 (3,1) -5 (1,1) i 519 (3,1) 14 (1,2) h
Švedska 478 (3,4) -23 (2,3) i 512 (3,7) 11 (2,1) h

2 Italija 504 (3,5) 10 (2,2) h 496 (2,7) 2 (1,3)  
Malta 484 (1,7) -10 (1,4) i 487 (2,6) -7 (2,3) i

† Nova Zelandija 488 (3,2) -5 (1,5) i 509 (3,7) 16 (1,8) h
Malezija 455 (3,9) -10 (1,0) i 451 (3,8) -14 (1,0) i
Združeni arab. emirati 447 (2,4) -17 (1,0) i 449 (2,5) -16 (1,1) i
Turčija 463 (4,9) 5 (2,0) h 467 (5,2) 9 (2,0) h
Bahrajn 449 (2,5) -5 (2,1) i 453 (2,2) -1 (1,8)  

1 2 Gruzija 441 (3,9) -13 (1,7) i 421 (3,7) -32 (1,5) i
Libanon 444 (4,0) 1 (2,3)  395 (4,6) -47 (2,6) i

ψ Katar 433 (3,0) -4 (2,3)  417 (3,9) -20 (1,7) i
ψ Iran 448 (4,7) 11 (2,4) h 417 (5,0) -19 (1,7) i

Tajska 429 (4,9) -2 (1,5)  425 (4,6) -7 (1,5) i
ψ Čile 428 (3,4) 0 (2,8)  429 (3,8) 2 (1,7)  
ψ Oman 415 (2,8) 11 (1,7) h 376 (3,0) -27 (1,7) i
ψ Kuvajt 382 (5,3) -11 (2,9) i 377 (5,0) -15 (3,3) i
ψ Egipt 393 (4,1) 1 (1,2)  338 (4,4) -54 (1,4) i
ψ Bocvana (9) 377 (2,5) -14 (1,8) i 374 (3,1) -17 (2,3) i
Ж Jordanija 381 (3,4) -5 (2,0) i 346 (4,0) -39 (2,3) i
Ж Maroko 410 (3,0) 26 (2,0) h 353 (2,9) -31 (2,0) i
Ж Južnoafriška rep. (9) 364 (4,5) -9 (1,1) i 357 (4,9) -15 (1,8) i
Ж Savdska Arabija 342 (5,3) -25 (2,9) i 361 (4,9) -6 (2,9) i

h
i

Povprečni 
dosežek

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni matematični dosežek.
Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni matematični dosežek.

Razlika od skupnega 
matematičnega dosežka

Države

Geometrija Podatki in verjetnost

Preglednica M3.1:  Dosežki po vsebinskih področjih matematike
                                        (nadaljevanje)

Povprečni 
dosežek
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matematičnega dosežka
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Relativna šibkost Slovenije v algebri se sklada z programom pouka matematike, ki šele s 
posodobljenim učnim načrtom od leta 2011 dalje bolj sistematično podpira učenje algebre v zadnjem 
triletju osnovne šole. Izrazito moč v algebri sta izkazala Ruska federacija in Kazahstan pa tudi večina 
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držav Bližnjega vzhoda. V geometriji države veliko izraziteje odstopajo navzdol kot navzgor od 
svojega povprečja, v podatkih in verjetnosti pa je izrazito močnejša Anglija in izrazito šibkejša Ruska 
federacija in Kazahstan. Slovenija ne izstopa.

2 Singapur 621 (3,2) 633 (3,4) 12 (0,7) h 619 (3,2) −2 (1,6)  616 (3,7) −5 (1,6) i
Južna Koreja 606 (2,6) 607 (2,8) 1 (1,2)  606 (2,8) 0 (1,1)  608 (2,7) 2 (1,3)  
Tajvan 599 (2,4) 598 (2,9) −1 (1,2)  602 (2,5) 3 (0,7) h 602 (2,5) 3 (1,1) h
Hong Kong 594 (4,6) 600 (5,1) 5 (2,1) h 595 (4,5) 1 (1,1)  591 (5,1) −3 (1,4) i
Japonska 586 (2,3) 578 (2,6) −9 (1,2) i 592 (2,3) 5 (0,8) h 591 (2,6) 4 (1,5) h
Ruska federacija 538 (4,7) 543 (5,6) 5 (1,4) h 541 (4,6) 3 (0,8) h 528 (5,0) −10 (1,2) i
Kazahstan 528 (5,3) 533 (6,3) 5 (2,0) h 527 (5,4) −1 (1,1)  525 (5,5) −3 (1,5) i

1 † Kanada 527 (2,2) 520 (2,3) −7 (0,9) i 528 (2,2) 1 (0,7)  534 (2,4) 7 (1,0) h
Irska 523 (2,7) 527 (3,0) 4 (1,8) h 520 (3,0) −3 (1,1) i 521 (3,1) −2 (1,9)  

† ZDA 518 (3,1) 528 (3,5) 10 (1,2) h 515 (3,2) −4 (0,6) i 514 (3,1) −4 (0,8) i
Anglija 518 (4,2) 513 (4,1) −5 (0,9) i 519 (4,1) 1 (1,0)  522 (4,4) 4 (1,9) h
Slovenija 516 (2,1) 518 (2,4) 2 (1,3)  514 (2,1) −2 (0,8) i 516 (2,7) 0 (1,5)  
Madžarska 514 (3,8) 511 (3,9) −3 (1,3) i 516 (3,8) 2 (1,1)  515 (3,9) 1 (1,4)  
Norveška (9) 512 (2,3) 500 (2,3) −11 (1,2) i 516 (2,3) 5 (1,1) h 516 (2,5) 4 (1,5) h

2 Litva 511 (2,8) 502 (3,1) −9 (2,0) i 520 (2,6) 9 (1,0) h 501 (3,0) −10 (1,5) i
3 Izrael 511 (4,1) 511 (4,2) 0 (1,2)  512 (4,0) 1 (0,8)  510 (4,4) −1 (1,5)  

Avstralija 505 (3,1) 504 (3,1) −1 (1,5)  502 (3,0) −3 (1,0) i 512 (3,1) 7 (1,2) h
Švedska 501 (2,8) 484 (2,8) −16 (1,0) i 507 (2,8) 6 (1,2) h 509 (3,5) 9 (2,3) h

2 Italija 494 (2,5) 489 (2,7) −6 (1,4) i 495 (2,6) 1 (1,2)  500 (2,8) 6 (1,2) h
Malta 494 (1,0) 499 (1,5) 5 (1,0) h 493 (1,5) 0 (1,4)  484 (2,2) −9 (1,9) i

† Nova Zelandija 493 (3,4) 488 (3,4) −5 (1,1) i 493 (3,3) 0 (1,3)  499 (3,5) 6 (1,6) h
Malezija 465 (3,6) 472 (3,8) 7 (0,7) h 463 (3,6) −2 (1,0) i 453 (3,7) −12 (1,3) i
Združeni arab. emirati 465 (2,0) 476 (2,2) 11 (1,0) h 457 (2,1) −7 (0,9) i 461 (2,2) −4 (1,1) i
Turčija 458 (4,7) 447 (4,9) −11 (1,6) i 460 (4,3) 2 (1,4)  472 (4,8) 15 (1,5) h
Bahrajn 454 (1,4) 463 (2,3) 9 (2,0) h 445 (1,7) −9 (1,2) i 452 (2,2) −2 (2,0)  

1 2 Gruzija 453 (3,4) 456 (4,1) 3 (1,8)  454 (3,6) 1 (1,5)  441 (4,5) −13 (2,1) i
Libanon 442 (3,6) 456 (3,8) 13 (1,3) h 439 (3,9) −4 (1,4) i 406 (4,5) −37 (2,1) i

ψ Katar 437 (3,0) 440 (3,1) 3 (1,8)  435 (2,9) −2 (2,0)  431 (2,8) −6 (2,0) i
ψ Iran 436 (4,6) 435 (4,9) −1 (2,2)  434 (4,4) −2 (1,8)  436 (4,7) 0 (1,8)  

Tajska 431 (4,8) 425 (5,1) −6 (1,2) i 431 (4,7) 0 (1,5)  435 (4,8) 4 (1,7) h
ψ Čile 427 (3,2) 423 (3,4) −5 (2,3) i 427 (3,3) −1 (2,4)  432 (3,3) 4 (2,3)  
ψ Oman 403 (2,4) 401 (3,1) −2 (1,9)  401 (2,5) −2 (1,2) i 402 (3,1) −1 (1,8)  
ψ Kuvajt 392 (4,6) 398 (4,7) 5 (2,0) h 389 (4,5) −3 (2,3)  374 (4,5) −19 (2,1) i
ψ Egipt 392 (4,1) 399 (4,3) 7 (1,2) h 385 (3,9) −7 (1,0) i 379 (4,3) −13 (1,8) i
ψ Bocvana (9) 391 (2,0) 394 (3,0) 3 (1,9)  385 (2,3) −5 (1,3) i 389 (2,0) −2 (1,0)  
Ж Jordanija 386 (3,2) 391 (3,2) 5 (1,4) h 378 (3,2) −7 (1,2) i 380 (3,3) −6 (1,9) i
Ж Maroko 384 (2,3) 382 (2,4) −2 (1,9)  385 (2,2) 1 (1,5)  374 (2,8) −10 (1,9) i
Ж Južnoafriška rep. (9) 372 (4,5) 371 (5,2) −1 (1,1)  362 (4,6) −10 (1,3) i 383 (4,2) 11 (1,4) h
Ж Savdska Arabija 368 (4,6) 359 (4,9) −8 (1,6) i 364 (4,2) −4 (2,4)  374 (4,0) 6 (2,0) h

h
i

Ж
Ψ

( )

Razlika od skupnega 
dosežka

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, več kot 
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.

Preglednica M3.2: Dosežki na kognitivnih področjih matematike

Razlika od skupnega 
dosežka

Skupni 
matematični 

dosežek

Skupni 
matematični 

dosežek

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni matematični dosežek.  

Uporaba znanja Matematično sklepanje

Povprečni 
dosežek

Matematično sklepanje

Države
Povprečni 

dosežek

Poznavanje dejstev in postopkov

Razlika od skupnega 
dosežka

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni matematični dosežek.  

Povprečni 
dosežek
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Slovenski osmošolci so izkazali uravnoteženo znanje na vseh treh kognitivnih področjih. Od 
skupnega dosežka rahlo odstopa uporaba znanja v problemskih situacijah, in sicer za 2 točki, ki sta 
statistično pomembni. Na tem področju je lahko za zgled Litva z 9 točkami prednosti pred svojim 
povprečjem. V poznavanju dejstev sta presenetljivo relativno najmočnejši državi ZDA in Singapur, ki 
je s 630 točkami dosegel najvišji rezultat v tej primerjavi sploh. V sklepanju navzgor od povprečja v 
državi najbolj odstopa Turčija. 

Trendi v doseganju znanja iz posameznih vsebin matematike kažejo, da je v Sloveniji od leta 
2011 do 2015 znanje naraslo na področju števil, za 13 točk, in geometrije, za 18 točk, in sicer prvič 
od leta 2007. Na področju podatkov in verjetnosti je do sedaj znanje naraslo le med letoma 2007 
in 2011 in sicer za 9 točk, v algebri pa se ni spremenilo od leta 2007 (e-priloga, Preglednica 3.6). 

Trendi v kognitivnih dosežkih v Sloveniji pokažejo povečanje dosežka na vseh treh kognitivnih 
področjih. V poznavanju dejstev in postopkov so leta 2015 slovenski osmošolci dosegli 10 točk 
več kot leta 2011. V uporabi znanja je znanje med letoma 2011 in 2015 naraslo za 12 točk in 
iz matematičnega sklepanja za 16 točk. Znanje je naraslo tudi že v preteklosti, med letoma 2007 
in 2011 je zraslo za 7 točk v poznavanju dejstev in postopkov (e-priloga, Preglednica 3.8). Vse 
navedene razlike so statistično pomembne.

Razlike med dosežki deklet in fantov na posameznih vsebinskih lestvicah v Sloveniji so zanimive. 
Fantje so bili za 15 točk uspešnejši od deklet na področju števil. Dekleta so bila od fantov uspešnejša 
na področju algebre, za 9 točk. Obe razliki sta statistični pomembni. Tudi v drugih državah so fantje 
veliko večkrat dosegli več točk od deklet v številih in dekleta so bila v večini držav na preizkusu znanja 
boljša kot fantje v nalogah iz algebre. Vse mednarodne primerjave so v Preglednici M3.3.

Razlik med dosežki deklet in fantov v različnih kognitivnih znanjih v Sloveniji nismo izmerili. V 
poznavanju dejstev in postopkov so dosegli popolnoma enak rezultat, v uporabi znanja je razlika 3 
točke in ni statistično pomembna. Podobno ni pomembna niti razlika 1 točke v sklepanju (e-priloga 
3.12).  
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Avstralija 506 (4,1)  517 (3,5) h 492 (4,3)  489 (3,7)  500 (4,0)  500 (3,6)  518 (4,1)  520 (3,6)  
Bahrajn 437 (3,3)  434 (2,2)  492 (2,2) h 474 (3,0)  459 (3,9) h 440 (3,7)  462 (3,6) h 444 (3,4)  

ψ Bocvana (9) 404 (3,9) h 382 (3,7)  410 (3,0) h 389 (2,5)  374 (3,2)  380 (4,0)  386 (3,5) h 361 (4,8)  
1 † Kanada 532 (2,4)  542 (2,9) h 512 (2,2)  514 (2,8)  525 (2,4)  528 (3,2)  532 (2,9)  536 (3,5)  
ψ Čile 413 (3,9)  440 (4,1) h 411 (3,8)  415 (4,5)  419 (4,7)  435 (4,3) h 419 (4,4)  439 (4,9) h

Tajvan 585 (2,7)  594 (3,0) h 617 (2,8)  610 (3,8)  610 (2,9)  604 (3,3)  586 (3,3)  590 (3,0)  
ψ Egipt 394 (5,2)  392 (4,2)  427 (5,6) h 412 (5,4)  398 (6,0)  387 (4,6)  344 (6,2)  332 (6,0)  

Anglija 524 (5,9)  531 (5,3)  497 (5,8)  488 (5,5)  519 (5,1)  509 (5,0)  544 (5,5)  539 (5,7)  
1 2 Gruzija 453 (3,7)  460 (4,2)  474 (4,6)  464 (4,8)  441 (4,1)  440 (4,8)  422 (4,4)  421 (5,7)  

Hong Kong 590 (5,2)  598 (6,3)  593 (4,7)  593 (6,2)  601 (5,2)  602 (6,6)  593 (6,7)  601 (7,1)  
Madžarska 508 (4,6)  527 (4,5) h 503 (4,5)  502 (4,5)  517 (4,8)  520 (4,6)  513 (4,7)  525 (4,4) h

ψ Iran 426 (5,3)  437 (7,6)  447 (6,2)  428 (8,3)  455 (5,5)  441 (7,7)  416 (5,5)  418 (8,4)  
Irska 540 (3,2)  549 (4,7) h 502 (2,8)  500 (4,0)  500 (3,1)  507 (4,3)  530 (4,1)  538 (5,1)  

3 Izrael 510 (4,6)  525 (4,5) h 521 (4,9)  513 (5,4)  492 (5,3)  483 (5,3)  499 (5,4)  507 (5,5)  
2 Italija 484 (3,5)  503 (2,9) h 485 (3,4) h 478 (3,2)  508 (4,4)  500 (3,6)  491 (3,4)  501 (3,4) h

Japonska 569 (3,4)  576 (3,4)  601 (3,9) h 590 (3,6)  600 (3,9)  595 (3,2)  591 (3,4)  587 (3,5)  
Ж Jordanija 381 (4,6)  380 (5,0)  438 (4,2) h 397 (5,7)  392 (4,5) h 369 (5,4)  353 (5,0)  339 (6,4)  

Kazahstan 516 (5,6)  517 (5,5)  564 (6,0) h 546 (5,8)  533 (6,9)  526 (6,7)  493 (6,2)  491 (6,0)  
Južna Koreja 594 (2,7)  608 (2,9) h 616 (3,1) h 608 (3,6)  613 (3,4)  611 (4,3)  599 (2,7)  601 (3,2)  

ψ Kuvajt 392 (4,5)  398 (7,1)  390 (5,2)  379 (7,6)  390 (4,9)  374 (9,0)  385 (5,2) h 369 (7,6)  
Libanon 437 (4,4)  444 (5,0)  468 (3,8)  463 (5,1)  442 (4,3)  445 (6,1)  394 (4,9)  397 (6,1)  

2 Litva 506 (3,4)  516 (3,8) h 502 (3,9) h 493 (4,0)  516 (3,9)  513 (4,2)  517 (3,1)  526 (3,5) h
Malezija 474 (3,9)  469 (3,9)  476 (3,8) h 458 (3,6)  457 (4,1)  453 (4,3)  456 (4,5) h 447 (4,3)  
Malta 498 (2,2)  503 (2,1) h 498 (1,8) h 487 (2,7)  486 (2,4)  482 (2,6)  488 (3,7)  485 (3,3)  

Ж Maroko 383 (2,4)  382 (2,6)  380 (2,4) h 366 (2,8)  407 (3,5)  412 (2,9) h 353 (3,1)  354 (3,2)  
† Nova Zelandija 496 (3,4)  503 (5,1)  479 (3,4)  470 (4,9)  489 (3,2)  488 (4,8)  511 (3,8)  506 (5,0)  

Norveška (9) 523 (3,1)  534 (2,9) h 470 (3,3)  472 (3,3)  500 (3,2)  495 (2,9)  544 (3,6)  541 (4,1)  
ψ Oman 397 (3,4) h 382 (3,6)  449 (3,6) h 406 (3,8)  430 (3,9) h 401 (3,9)  395 (4,5) h 359 (4,4)  
ψ Katar 430 (3,4)  440 (4,2)  460 (3,2) h 444 (4,6)  441 (3,5) h 424 (4,5)  421 (4,1)  413 (6,0)  

Ruska federacija 523 (5,1)  542 (4,4) h 559 (5,7)  558 (5,0)  534 (6,3)  537 (5,5)  500 (5,1)  514 (5,5) h
Ж Savdska Arabija 351 (5,0)  353 (7,1)  398 (4,8)  384 (7,0)  353 (6,5) h 331 (8,1)  370 (5,5)  352 (7,9)  
2 Singapur 633 (3,5) h 625 (3,8)  630 (3,4) h 615 (4,5)  621 (3,7)  613 (4,3)  621 (3,7)  614 (4,2)  

Slovenija 516 (2,8)  531 (2,8) h 503 (3,5) h 494 (2,4)  522 (3,5)  523 (3,4)  525 (3,2)  524 (3,2)  
Ж Južnoafriška rep. (9) 369 (5,7)  368 (4,6)  400 (5,2) h 387 (4,1)  366 (5,3)  362 (4,7)  362 (5,9) h 351 (5,0)  

Švedska 505 (3,2)  520 (3,2) h 482 (3,4)  482 (3,9)  479 (4,5)  477 (3,2)  508 (4,1)  516 (4,2) h
Tajska 437 (5,5) h 423 (5,8)  441 (5,3) h 416 (6,4)  438 (5,2) h 419 (6,5)  433 (5,4) h 415 (5,7)  
Turčija 443 (4,7)  452 (5,2) h 469 (4,7) h 450 (4,9)  472 (4,8) h 454 (5,6)  470 (5,5)  464 (6,2)  
Združeni arab. emirati 464 (3,5)  464 (3,8)  495 (3,5) h 475 (3,9)  456 (4,1) h 439 (4,2)  455 (4,0)  443 (4,7)  

† ZDA 515 (3,3)  524 (3,2) h 529 (3,3) h 521 (3,3)  499 (3,5)  501 (3,3)  520 (3,8)  523 (3,7)  
Mednarodno povpr. 478 (0,7)  484 (0,7) h 489 (0,7) h 478 (0,7)  481 (0,7) h 475 (0,8)  475 (0,7) h 472 (0,8)  

h

Ж
Ψ

( )
Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih †, ‡, in ¶.

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 
Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, več 

Števila Algebra Geometrija Podatki in verjetnost

Preglednica M3.3: Dosežki po vsebinskih področjih matematike glede na spol

Povprečje je statistično pomembno višje kot pri učencih drugega spola.

Fantje Dekleta Fantje FantjeDekleta DekletaDekleta Fantje
Države

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.
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Podpora domačega okolja pri izobraževanju

Veliko 
podpore

Nekaj
  podpore

Malo 
podpore

Odstotek 
učencev

Dosežki učencev, 
ki so imeli doma 
veliko podpore pri 
izobraževanju, so 
bili mnogo višji kot 
dosežki učencev, ki 
so imeli samo nekaj 
ali malo domače 
podpore. 
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1. 4  Podpora doma učencem pri izobraževanju 

Pogoji, v katerih živijo učenci doma, so nesporno povezani z njihovim delom za šolo. V 
mednarodnih raziskavah se stalno kaže, da so najpomembnejši kazalci, ki se povezujejo z višjim 
znanjem otrok, izobrazba in zaposlitev staršev ter osnovni pogoji za učenje, kot sta dostop do 
interneta in soba za delo za šolo. V raziskavi TIMSS smo učence in starše vprašali o razmerah doma 
in odgovore sestavili v kazalec podpore doma pri izobraževanju učencem. Kazalec zajema odgovore 
učencev na vprašanja, 

• ali imajo dostop do interneta, svojo sobo, oboje ali nič,
• koliko knjig imajo doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 200),
• o izobrazbi staršev (po stopnjah izobrazbe od manj kot srednješolska izobrazba do 

doktorata).

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici podpore doma. Glede na te točke so bili razporejeni v 
mednarodne skupine učencev z veliko, srednje in malo podpore doma. 

Rezultati merjenja podpore doma pri izobraževanju so v Preglednici M4.1 skupaj s povprečnimi 
dosežki treh skupin učencev glede na višino domače podpore. V Sloveniji se je 14 % učencev uvrstilo v 
skupino z veliko podpore doma, 83 % v skupino s srednjo podporo doma in le 3 % so bili opredeljeni, 
kot takšni, ki imajo doma malo podpore. Glede na leto 2011 se povprečen indeks podpore doma v 
Sloveniji statistično pomembno ni spremenil. 

Dosežki učencev z veliko podpore doma so za visokih 40 točk višji od dosežka učencev, ki so 
opredeljeni, da imajo doma srednje veliko podporo pri izobraževanju. Dosežki skupine 3 % učencev 
z malo domače podpore je skoraj za 60 točk nižji od rezultata učencev s srednjo domačo podporo. 

Na prikazu M4.1 so narisani dosežki držav glede na vrednost indeksa domače podpore. 
Slovenija je v večji skupini različnih držav. Po podpori je malce višje kot Ruska federacija in precej višje 
kot Kazahstan, ki sta po dosežku v matematiku višje od Slovenije. Tudi Tajvan, Hong Kong in Singapur 
izkazujejo precej manj podpore doma svojim učencem, vendar visoke rezultate iz matematike. Italija 
odstopa navzdol z nižjo domačo podporo in tudi nižjim dosežkom. Norveška ima visoko podporo 
hkrati z nižjim dosežkom, kot je pri nas.
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Južna Koreja  37 (1,3) 638 (3,3) 60 (1,2) 589 (2,4) 3 (0,2) 524 (8,1) 11,6 (0,05)  0,3 (0,07) h
Norveška (9)  29 (1,2) 546 (3,3) 69 (1,1) 499 (2,0) 1 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,05)  ◊ ◊  
Gruzija  23 (1,1) 492 (4,4) 70 (1,1) 448 (3,9) 7 (0,6) 392 (8,7) 10,9 (0,06)  0,4 (0,08) h

Švedska  23 (1,1) 543 (3,2) 74 (1,2) 491 (2,6) 3 (0,5) 449 (9,8) 11,1 (0,04)  −0,2 (0,06) i
Avstralija  23 (0,9) 548 (3,1) 73 (0,9) 497 (3,1) 4 (0,4) 439 (10,6) 11,1 (0,04)  0,0 (0,07)  
Madžarska  22 (1,5) 590 (4,4) 70 (1,3) 503 (3,0) 7 (0,7) 397 (7,8) 10,8 (0,07)  0,0 (0,09)  
ZDA  22 (0,9) 567 (3,7) 71 (0,9) 509 (2,9) 7 (0,5) 469 (4,7) 10,9 (0,04)  0,0 (0,06)  
Kanada  21 (0,9) 563 (3,1) 76 (0,8) 520 (2,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04)  ◊ ◊  
Irska  20 (0,9) 567 (3,6) 74 (0,8) 518 (2,5) 6 (0,6) 450 (10,4) 10,9 (0,05)  ◊ ◊  
Japonska  19 (0,9) 638 (3,2) 77 (0,8) 577 (2,1) 4 (0,3) 515 (6,4) 11,0 (0,04)  0,2 (0,06) h
Anglija  19 (1,0) 584 (4,7) 76 (1,0) 507 (4,2) 5 (0,4) 462 (7,1) 10,9 (0,05)  0,1 (0,07)  
Nova Zelandija  19 (0,7) 550 (3,3) 75 (0,6) 486 (3,2) 6 (0,5) 416 (6,6) 10,9 (0,04)  0,0 (0,07)  
Izrael r 16 (0,7) 581 (4,5) 82 (0,7) 512 (4,5) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04) r 0,1 (0,07)   
Tajvan  15 (0,9) 658 (3,7) 73 (0,9) 600 (2,3) 12 (0,6) 521 (4,3) 10,4 (0,04)  0,0 (0,06)  
Litva  14 (1,1) 564 (5,2) 81 (1,2) 506 (2,5) 5 (0,4) 447 (9,5) 10,7 (0,05)  0,2 (0,06) h
Katar  14 (0,6) 498 (4,3) 78 (0,8) 435 (3,0) 8 (0,5) 362 (6,1) 10,6 (0,03)  −0,1 (0,05)  
Slovenija  14 (0,7) 553 (3,6) 83 (0,7) 513 (2,0) 3 (0,4) 455 (8,0) 10,8 (0,04)  −0,1 (0,05)  
Malta  13 (0,5) 551 (3,3) 75 (0,7) 494 (1,2) 12 (0,5) 436 (3,9) 10,5 (0,03)  ◊ ◊  
Italija  13 (0,9) 540 (3,6) 72 (1,0) 497 (2,3) 15 (0,9) 444 (5,5) 10,2 (0,05)  −0,1 (0,07)  
Ruska federacija  12 (0,6) 567 (5,3) 83 (0,6) 535 (4,8) 5 (0,4) 512 (10,4) 10,7 (0,04)  −0,1 (0,06)  
Združeni arab. emirati  12 (0,4) 519 (4,2) 77 (0,4) 465 (1,9) 11 (0,4) 406 (3,3) 10,4 (0,03)  0,1 (0,04)  
Hong Kong  12 (1,0) 634 (5,6) 74 (1,0) 595 (4,4) 15 (0,9) 560 (6,5) 10,2 (0,07)  0,3 (0,08) h
Singapur  12 (0,4) 668 (2,7) 77 (0,6) 622 (3,2) 11 (0,5) 565 (5,4) 10,3 (0,03)  0,0 (0,05)  
Kazahstan  11 (1,1) 554 (11,3) 79 (1,1) 528 (4,9) 11 (0,9) 502 (11,3) 10,3 (0,07)  0,3 (0,10) h
Iran  9 (0,8) 514 (8,1) 55 (1,2) 449 (4,9) 36 (1,5) 397 (4,1) 9,3 (0,08)  0,7 (0,12) h
Bahrajn  8 (0,4) 490 (5,8) 78 (0,7) 456 (1,6) 13 (0,6) 429 (3,8) 10,1 (0,03)  0,0 (0,04)  
Libanon  7 (0,6) 471 (6,7) 73 (1,0) 448 (3,8) 20 (0,9) 418 (4,6) 9,9 (0,04)  0,5 (0,08) h
Turčija  7 (0,8) 575 (8,5) 54 (1,2) 476 (4,1) 40 (1,7) 414 (4,6) 9,1 (0,09)  0,7 (0,12) h

Čile  6 (0,5) 490 (6,6) 78 (0,9) 432 (3,1) 16 (0,9) 385 (4,8) 9,9 (0,04)  0,2 (0,06)  
Oman  6 (0,3) 451 (5,6) 66 (0,8) 409 (2,5) 28 (1,0) 383 (3,5) 9,5 (0,04)  0,5 (0,06) h
Saudska Arabija  6 (0,6) 409 (10,5) 69 (1,3) 373 (4,7) 25 (1,4) 346 (5,2) 9,6 (0,06)  0,2 (0,10)  
Jordanija  5 (0,4) 430 (8,7) 73 (1,0) 395 (3,1) 22 (1,1) 350 (4,1) 9,6 (0,05)  0,1 (0,07)  
Kuvajt  5 (0,7) 450 (20,8) 82 (1,0) 395 (4,8) 13 (0,8) 360 (4,6) 10,0 (0,05)  ◊ ◊  
Egipt  5 (0,3) 426 (6,9) 67 (1,0) 404 (4,3) 28 (1,0) 365 (4,9) 9,4 (0,04)  ◊ ◊  
Malezija  4 (0,3) 535 (5,2) 72 (1,0) 473 (3,7) 24 (1,0) 431 (4,5) 9,5 (0,04)  0,4 (0,08) h
Tajska  3 (0,5) 539 (16,0) 60 (1,1) 440 (5,5) 37 (1,2) 408 (4,3) 9,1 (0,05)  0,6 (0,08) h
Južnoafriška rep. (9)  3 (0,4) 477 (20,5) 66 (1,1) 380 (5,2) 31 (1,2) 349 (3,1) 9,1 (0,06)  0,4 (0,07) h
Bocvana (9)  2 (0,2) ~ ~ 51 (1,1) 402 (2,7) 47 (1,2) 379 (2,1) 8,6 (0,05)  0,1 (0,06)  
Maroko  2 (0,2) ~ ~ 43 (0,9) 396 (3,1) 55 (1,0) 374 (2,0) 8,2 (0,05)  0,2 (0,07)  

Medn. povprečje  13 (0,1) 540 (1,3) 72 (0,2) 481 (0,6) 15 (0,1) 431 (1,1)       

h

i

( )

Preglednica M4.1: Podpora doma učencem pri izobraževanju

Poročilo učencev
Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh treh njihovih odgovorov na ustrezna vprašanja. Glede na to so razporejeni v tri skupine. 
Veliko podpore imajo učenci z najmanj 12,4 točkami, kar pomeni, da imajo doma več kot 100 knjig, svojo mizo in sobo ter ima vsaj eden od 
staršev univerzitetno izobrazbo. Malo podpore imajo učenci z največ 8,3 točkami, kar pomeni, da imajo doma manj kot 25 knjig, nimajo niti 
svoje mize niti sobe in imata oba starša imata največ srednješolsko izobrazbo. Vsi ostali učenci so umeščeni v skupino s srednjo podporo. 

Država
Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Veliko podpore Srednja podpora Malo podpore Razlika od 
povprečja lestvice 

v 2011

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 
Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v oceni TIMSS 2011

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. 
Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici 
ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Statistično pomembno višje kot 2015. 
Statistično pomembno nižje kot 2015.

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

VI
R:

 E
xh

ib
it 

4.
2,

IE
A

's 
Tr

en
ds

 in
 In

te
rn

at
io

na
l M

at
he

m
at

ic
s 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

St
ud

y 
–

TI
M

SS
 2

01
5



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 99

Matematični dosežek glede na podporo doma

Prikaz M4.1: Podpora doma učencu pri izobraževanju 
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Jezik, ki ga govorijo učenci doma in se morebiti razlikuje od jezika, v katerem teče pouk v šoli, še 
posebej pri mlajši populaciji velja za dejavnik, ki pojasnjuje razlike v znanju po svetu. Na vprašanje 
za učence, kako pogosto doma govorijo jezik pouka, je v Sloveniji 70 % učencev odgovorilo, da 
vedno govorijo slovensko, in 21 %, da govorijo slovensko skoraj vedno. Včasih jih govori doma 
slovensko 7 % in 3 % učencev so označili, da slovensko doma ne govorijo skoraj nikoli ali nikoli. 

Dosežki učencev se v Sloveniji med prvima dvema skupinama malo razlikujejo, in sicer za 12 
točk. Razlika je statistično pomembna, drugače kot pri četrtošolcih, kjer razlike ni. Tisti osmošolci, ki 
vedno govorijo slovensko, so dosegli 524 točk (st. n. 2,3) in tisti, ki skoraj vedno, 512 točk (st. n. 3,1). 
Učenci, ki doma govorijo slovensko le včasih, so dosegli od zadnjih nato še za statistično pomembnih 
44 točk nižji rezultat iz matematike, 468 točk (st. n. 5,5). Učenci, ki doma nikoli ne govorijo slovensko, 
so dosegli 474 točk (st.n. 13,4), kar je sicer 6 točk več kot prejšnja skupina, vendar je zaradi 
majhnega deleža teh otrok standardna napaka velika in razlika ni statistično pomembna (e-priloga, 
Preglednica 4.4). Tudi v večini drugih držav dosežki iz matematike padajo z redkejšo uporabo jezika 
pouka doma.



Učenci v šoli in šolski viri

Socioekonomska sestava šol

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

V skoraj vseh državah je bil dosežek učencev v šolah z večjim številom učencev iz ugodnejših 
razmer višji kot v šolah z večjim številom učencev iz neugodnih razmer doma.

                  otrok ima ob vstopu        
                   v šolo ključna znanja

31% 34% 36%

457486513

vpisani v šole, kjer je 
enako število učencev iz 
socioekonomsko bolj in 
manj ugodnih domov.

vpisani v šole, kjer je 
veliko število učencev 

iz socioekonomsko 
neugodnih domov

vpisani v šole, kjer je 
veliko število učencev 

iz socioekonomsko 
ugodnejših domov.

                  otrok ima ob vstopu     
                   v šolo ključna znanja

27% 66% 6%

506 476 448

Pomanjkanje virov  na šoli vpliva na pouk matematike 
(poročilo ravnateljev)

Delež učencev na šolah, 
kjer pomanjkanje virov
ni vplivalo na pouk

Delež učencev na šolah, 
kjer je pomanjkanje virov  
nekoliko vplivalo na pouk

Delež učencev na šolah, 
kjer je pomanjkanje virov 
zelo vplivalo na pouk
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1. 5  Šola

Šole se med seboj razlikujejo po vpisanih populacijah učencev. Med dejavniki, ki se povezujejo 
z znanjem, so bili v raziskavi zbrani podatki o socioekonomskem stanju vpisane populacije na šolo in 
o razkoraku med jezikom pouka ter maternim jezikom učencev. 

Šole so poročale o deležu dijakov (e-priloga, Preglednica 5.2), ki prihajajo iz ugodnejših in manj 
ugodnih razmer doma. V Sloveniji se je izkazalo, da je dobra tretjina učencev (38 %) v šolah, kjer je 
več kot četrtina učencev iz socioekonomsko ugodnejših domov in manj kot četrtina iz socioekonomsko 
manj ugodnih domačih razmer. Slaba petina učencev (19 %) je vpisanih v šole z več kot četrtino 
učencev iz socioekonomsko manj ugodnih domov in hkrati z manj kot četrtino iz ugodnejših domačih 
razmer. Ostalih skoraj polovica učencev (43 %) hodi v šole, kjer ni skupine bolj ali manj premožnih, 
ki bi presegla četrtino vpisanih.   

Dosežki se med učenci glede na različno socioekonomsko sestavo šol ne razlikujejo statistično 
pomembno le med prvima dvema skupinama. Tudi v mnogih državah sta matematična dosežka med 
prvima dvema skupinama statistično nepomembna. Razlik je več med dosežkoma skrajnih dveh skupin 
učencev, na šolah z opaznim deležem učencev iz ugodnejših razmer doma in z opaznim deležem 
učencev iz manj ugodnih razmer doma. V Sloveniji je razlika 23 točk med dosežkoma 523 točk (st. n. 
2,7) in 500 točk (st. n. 3,7). Pri nas je razlika v dosežku statistično pomembna tudi med učenci, ki so 
v šolah z večjim deležem otrok iz neugodnih razmer in učenci v šolah brez izrazite skupine učencev 
iz bolj ali manj ugodnih razmer. Zadnji so dosegli 518 točk (st. n. 3,9).

Na Švedskem in v Ruski federaciji je okoli dve tretjini učencev v šolah z večjim deležem otrok z 
ugodnimi domačimi razmerami, vendar ti za razliko od četrtošolcev niso dosegli  višjega matematičnega 
rezultata kot drugi dve skupini četrošolcev. Zelo velike deleže učencev na šolah z večjimi deleži otrok 
iz manj ugodnih domačih razmer imajo v ZDA, več kot polovico, ter na Madžarskem in v Hong 
Kongu, več kot 40 %.

Šole so poročale tudi o deležih učencev, ki jim je materni jezik tisti, v katerem poteka pouk v 
šoli (e-priloga, Preglednica 5.4). V Sloveniji je 71 % učencev v šolah, kjer je za več kot 90 % učencev 
slovenski učni jezik tudi materni jezik, in 27 % učencev v šolah, kjer je slovenski učni jezik materni 
jezik za med 50 % in 90 % učencev. Razlika v dosežkih iz matematike med obema skupinama 
učencev iz teh dveh kategorij šol je statistično nepomembna. Prvi so dosegli 519 točk (st.n. 2,8) in 
drugi 514 točk (st.n. 4,5). Šole z italijanskim učnim jezikom so bile iz vzorca v Sloveniji izključene. 

Na šolah smo preverili tudi, ali čutijo pomanjkanje opreme ali česa drugega, kar bi omejevalo 
izvedbo pouka. Ravnatelje smo vprašali, ali čutijo pomanjkanje:
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 1. vsakega od splošnih šolskih virov: 
gradiva za poučevanje (npr. učbeniki); pisarniški material (npr. papir, svinčniki); šolske stavbe in 
zemljišča; ogrevanje/hlajenje in razsvetljava; učilnice in drugi prostori, namenjeni pouku; osebje, 
ki skrbi za tehnološko podporo; avdiovizualni viri za poučevanje (npr. interaktivne table, digitalni 
projektorji); računalniška tehnologija za poučevanje in učenje (npr. računalniki ali tablični računalniki, 
ki jih uporabljajo učenci); pripomočki za učence s posebnimi potrebami; 

 2. virov za poučevanje matematike: 
učitelji matematike; računalniški programi/aplikacije za pouk matematike; knjižnično gradivo, 
namenjeno pouku matematike; kalkulatorji za pouk matematike; predmeti ali materiali, ki učencem 
pomagajo razumeti količine in postopke; 

 3. virov za poučevanje naravoslovja:
učitelji naravoslovnih predmetov; računalniški programi/aplikacije za pouk naravoslovnih predmetov; 
knjižnično gradivo, namenjeno pouku naravoslovnih predmetov; eksperimentalna oprema in gradiva 
za pouk naravoslovnih predmetov.

Po poročanju slovenskih ravnateljev v Preglednici M5.1 so naše šole zelo dobro opremljene.  
Uvrstile so se na 3. mesto na lestvico držav po deležu učencev (56 %), ki hodi v šole, kjer pomanjkanje 
virov ne vpliva na pouk. Vsi ostali osmošolci v Sloveniji so v šolah, kjer v povprečju čutijo nekoliko  
pomanjkanja virov, vendar ne bistveno. Več učencev v šolah, ki ne čutijo nobenega pomanjkanja 
virov, je le še v Singapurju, 74 %, in v Južni Koreji, 62 %. Prva naslednja država s skoraj enakim 
deležem otrok v šolah, ki ne čutijo pomanjkanja virov, kot v Sloveniji, je Malta. Povprečna matematična 
dosežka v šolah, ki ne čutijo pomanjkanja, in šolah, ki čutijo zmerno pomanjkanje, se v Sloveniji ne 
razlikujeta. 

 Med učitelji smo preverili velikost problemov v šolah, ki neposredno vplivajo na delo v razredih. 
Vprašali smo jih, kako resne so nekatere težave na njihovi šoli: 

šolska stavba je potrebna temeljite obnove; učitelji nimajo primernih delovnih prostorov za delo izven 
učilnic (npr. skupnih prostorov, kabinetov); učitelji nimajo primernih učnih pripomočkov in materiala; 
razredi niso dovolj pogosto očiščeni; v razredih je treba opraviti vzdrževalna dela; učitelji nimajo 
dovolj tehnoloških virov in pripomočkov; učitelji nimajo dovolj podpore za uporabo informacijskih 
tehnologij. 

Učencem so bile dodeljene vrednosti na lestvici učiteljevih odgovorov o resnosti problemov na 
šoli. Glede na število točk na tej lestvici so bili razporejeni v tri skupine. Rezultati so v Preglednici 
M5.2. Učitelji 43 % učencev v Sloveniji so sporočili, da so le trije našteti primeri manjša težava na 
šoli, učitelji 45 % učencev pa, da sploh ne poznajo težav. Učitelji 13 % učencev so sporočili, da so 
težave opazne in omejujejo delo. Dosežki učencev iz matematike se po teh skupinah ne razlikujejo.
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Singapur  74 (0,0) 623 (3,9) 20 (0,0) 613 (8,2) 6 (0,0) 622 (12,6) 12,0 (0,00)  0,2 (0,00) h
Južna Koreja  62 (3,8) 605 (3,3) 37 (3,9) 607 (4,0) 1 (0,7) ~ ~ 11,6 (0,15)  0,1 (0,23)  
Slovenija  56 (4,6) 517 (2,9) 44 (4,6) 516 (3,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,5 (0,12)  −0,4 (0,18)  
Malta  55 (0,2) 501 (1,3) 45 (0,2) 482 (1,5) 0 (0,0) ~ ~ 11,4 (0,00)  ◊ ◊  
Avstralija  51 (3,5) 520 (3,3) 48 (3,4) 493 (5,2) 1 (0,7) ~ ~ 11,3 (0,11)  0,1 (0,19)  
Anglija r 48 (4,6) 539 (6,2) 52 (4,6) 515 (6,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,3 (0,14) r 0,0 (0,21)  
Norveška (9)  47 (4,1) 516 (3,8) 53 (4,1) 508 (2,5) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,11)  ◊ ◊  
Japonska  46 (3,3) 593 (4,2) 53 (3,4) 580 (3,1) 1 (0,6) ~ ~ 10,9 (0,10)  0,0 (0,17)  
Hong Kong  46 (4,2) 600 (7,3) 51 (4,3) 586 (6,8) 3 (1,6) 582 (14,1) 10,9 (0,16)  0,0 (0,25)  
Katar  45 (0,4) 455 (3,1) 34 (0,4) 421 (4,0) 20 (0,4) 424 (8,5) 10,3 (0,03)  1,2 (0,06) h
Kanada  45 (3,4) 538 (3,0) 54 (3,4) 519 (3,1) 0 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,11)  ◊ ◊  
Švedska  41 (4,1) 501 (4,3) 58 (4,0) 500 (4,0) 1 (0,9) ~ ~ 10,9 (0,10) r 0,0 (0,16)  
Nova Zelandija  39 (5,0) 500 (6,0) 61 (5,0) 486 (4,1) 0 (0,0) ~ ~ 10,9 (0,15)  −0,4 (0,22)  
ZDA  37 (3,1) 532 (5,9) 61 (3,1) 512 (3,7) 3 (0,9) 494 (9,0) 10,8 (0,12)  −0,2 (0,16)  
Kazahstan  32 (4,0) 524 (9,7) 63 (3,8) 533 (6,8) 5 (1,7) 498 (28,3) 10,2 (0,18)  0,1 (0,27)  

31 (2,2) 508 (4,8) 53 (2,3) 441 (3,9) 16 (1,7) 456 (7,2) 9,9 (0,12)  0,2 (0,15)  
Gruzija  29 (3,3) 449 (5,9) 70 (3,3) 454 (4,5) 1 (0,8) ~ ~ 10,5 (0,10)  0,3 (0,15)  
Tajvan  29 (3,5) 613 (6,6) 71 (3,5) 594 (3,3) 1 (0,5) ~ ~ 10,6 (0,11)  0,1 (0,20)  
Čile  27 (3,5) 453 (6,7) 70 (3,8) 419 (4,9) 3 (1,6) 413 (19,4) 10,2 (0,13)  0,4 (0,18)  
Irska  27 (3,5) 526 (7,3) 71 (3,8) 522 (3,3) 2 (1,5) ~ ~ 10,4 (0,12)  ◊ ◊  
Litva  23 (3,9) 519 (8,0) 74 (3,8) 509 (3,0) 2 (1,5) ~ ~ 10,2 (0,13)  0,0 (0,17)  
Ruska federacija  19 (2,8) 550 (8,9) 80 (2,9) 536 (5,1) 1 (0,5) ~ ~ 10,2 (0,09)  0,0 (0,16)  
Madžarska  17 (3,5) 526 (13,9) 80 (3,7) 510 (4,0) 2 (1,3) ~ ~ 9,8 (0,11)  −0,7 (0,18) i
Kuvajt  16 (3,4) 443 (22,9) 63 (3,2) 380 (4,4) 21 (3,6) 388 (9,4) 9,1 (0,20)  ◊ ◊  
Izrael  16 (2,7) 559 (8,9) 76 (3,2) 508 (4,8) 8 (1,9) 431 (18,4) 9,6 (0,11)  −0,3 (0,21)  
Bahrajn  16 (0,2) 497 (3,8) 63 (0,3) 444 (1,8) 21 (0,2) 456 (3,3) 9,2 (0,01)  −0,3 (0,01) i
Oman  15 (2,1) 426 (7,3) 77 (2,6) 395 (2,8) 8 (1,5) 422 (10,2) 9,4 (0,10)  0,4 (0,13) h
Libanon  14 (2,8) 479 (9,2) 78 (3,0) 436 (4,4) 8 (1,5) 443 (9,3) 9,6 (0,14)  −0,1 (0,22)  
Savdska Arabija  13 (3,6) 365 (17,2) 74 (4,2) 363 (4,7) 13 (2,9) 396 (14,4) 9,1 (0,17)  −0,2 (0,21)  
Jordanija  7 (1,5) 431 (10,9) 80 (2,9) 376 (3,4) 13 (2,8) 418 (10,9) 9,0 (0,11)  −0,1 (0,16)  
Južnoafriška rep. (9)  6 (1,4) 463 (19,1) 87 (2,3) 368 (4,8) 7 (2,1) 346 (8,7) 9,3 (0,09)  0,0 (0,13)  
Italija  6 (1,9) 516 (11,2) 93 (2,0) 493 (2,8) 1 (0,8) ~ ~ 9,7 (0,07)  −0,3 (0,10) i
Iran  6 (1,6) 511 (25,7) 82 (2,7) 432 (4,3) 12 (2,3) 428 (11,9) 9,1 (0,10)  0,2 (0,13)  
Malezija  6 (2,4) 431 (9,2) 70 (4,2) 465 (4,6) 24 (3,8) 474 (8,5) 8,4 (0,13)  −0,9 (0,20) i
Tajska  5 (1,7) 461 (21,2) 81 (2,8) 430 (5,0) 14 (2,7) 429 (15,7) 8,9 (0,12)  0,4 (0,18)  
Maroko  3 (0,9) 413 (16,6) 95 (1,2) 383 (2,3) 1 (0,7) ~ ~ 9,6 (0,05)  0,0 (0,08)  
Turčija  2 (1,0) ~ ~ 81 (3,0) 457 (4,7) 17 (3,1) 453 (9,9) 8,4 (0,11)  0,0 (0,14)  
Egipt  1 (0,6) ~ ~ 91 (2,0) 389 (4,4) 8 (2,0) 431 (14,5) 8,8 (0,07)  ◊ ◊  
Bocvana (9)  1 (0,0) ~ ~ 92 (2,4) 390 (2,4) 7 (2,4) 402 (14,8) 8,7 (0,07)  −0,2 (0,10)  
Medn. povprečje  27 (0,5) 506 (1,8) 66 (0,5) 476 (0,7) 6 (0,3) 448 (2,9)

h

i

( )

Združeni arab. emirati

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. 
Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na 
lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Razlika od 
povprečja v 2011

Statistično pomembno višje kot 2015. 
Statistično pomembno nižje kot 2015.

Zelo vplivaNe vpliva

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun 
Diamant (◊) označuje države, ki niso sodelovale v oceni TIMSS 2011. 
r opozarja, da so podatki na voljo za 70 %  do 85 % učencev. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev.

Preglednica M5.1:  Vpliv pomanjkanja virov na pouk na šolah 

Poročilo ravnateljev
Učencem so bile dodeljene vrendosti na lestvici iz 13 odgovorov njihovih ravnateljev o vplivu pomanjkanja virov na šoli na pouk. Učenci so 
bili opredeljeni kot takšni, ki hodijo na šole, kjer pomanjkanje virov ne vpliva na pouk, če so imeli najmanj 11,1 točke, kar je ustrezalo 
ravnateljevemu poročanju, da 7 pomanjkanj od 13 ne vpliva na pouk in ostalih 6 malo vpliva. Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki hodijo 
na šole, kjer pomanjkanje virov zelo vpliva na pouk, če so zbrali največ 7,5 točk, kar ustreza poročilu ravnatelja, da pomanjkanje 7 virov zelo 
vpliva na pouk in ostalih 6 nekoliko. Vsi drugi učenci so bili v šolah, kjer pomanjkanje virov nekoliko vpliva na pouk. 

Država
Povprečje na 

lestvici

Nekoliko vpliva

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev
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Katar  69 (3,5) 429 (4,1) 23 (2,5) 457 (9,2) 8 (2,8) 438 (8,1) 11,7 (0,16)
Združeni arab. emirati  56 (2,6) 478 (3,6) 37 (2,4) 452 (5,1) 7 (1,3) 441 (8,7) 11,2 (0,10)
Bahrajn  52 (3,1) 460 (2,9) 40 (3,2) 451 (3,0) 7 (1,8) 431 (8,5) 11,0 (0,10)
Singapur  50 (2,9) 621 (5,1) 44 (2,9) 621 (5,1) 5 (1,1) 598 (16,1) 10,9 (0,10)
Avstralija  50 (3,3) 519 (3,8) 44 (3,5) 496 (4,9) 6 (1,4) 500 (13,9) 10,9 (0,10)
Anglija  49 (4,6) 523 (8,3) 44 (4,3) 514 (8,3) 7 (2,0) 498 (21,8) 10,8 (0,15)
ZDA  49 (2,8) 522 (4,5) 41 (2,3) 514 (4,7) 10 (2,1) 517 (9,4) 10,7 (0,12)
Čile  48 (3,8) 442 (5,5) 38 (3,5) 424 (8,1) 14 (2,8) 402 (7,2) 10,6 (0,17)
Irska  45 (3,6) 527 (4,4) 42 (3,4) 519 (5,0) 12 (2,3) 521 (6,8) 10,6 (0,14)
Kanada  45 (3,2) 535 (3,3) 46 (3,2) 525 (3,8) 9 (1,7) 534 (5,8) 10,6 (0,11)
Libanon  45 (4,6) 451 (5,8) 37 (4,1) 438 (6,1) 19 (3,2) 426 (11,9) 10,4 (0,18)
Slovenija  45 (3,2) 518 (2,8) 43 (3,2) 515 (3,9) 13 (2,2) 514 (5,4) 10,7 (0,14)
Nova Zelandija  41 (3,7) 497 (7,3) 49 (3,8) 495 (4,7) 10 (1,5) 470 (13,8) 10,5 (0,10)
Kuvajt  40 (3,9) 394 (8,8) 37 (3,7) 393 (9,4) 23 (3,2) 386 (6,6) 10,2 (0,16)
Kazahstan  40 (4,0) 533 (7,5) 37 (3,9) 534 (8,5) 23 (3,1) 507 (12,9) 10,3 (0,17)
Malta  39 (0,1) 502 (1,7) 48 (0,1) 493 (1,5) 13 (0,1) 475 (3,2) 10,5 (0,00)
Hong Kong  39 (4,6) 597 (9,5) 52 (4,8) 595 (6,7) 9 (2,4) 569 (16,6) 10,7 (0,15)
Tajvan  38 (3,7) 615 (5,1) 51 (4,1) 591 (4,1) 11 (2,5) 585 (9,2) 10,4 (0,12)
Oman  37 (3,3) 407 (5,5) 47 (3,5) 404 (3,6) 16 (2,4) 393 (6,8) 10,5 (0,15)
Ruska federacija  34 (3,7) 544 (6,3) 50 (3,5) 537 (5,7) 16 (2,5) 530 (11,5) 10,1 (0,11)
Južna Koreja  33 (3,4) 612 (4,4) 51 (3,4) 603 (4,1) 16 (2,6) 603 (7,8) 10,3 (0,14)
Litva  30 (4,0) 515 (6,8) 59 (4,6) 511 (3,9) 10 (2,4) 495 (9,4) 10,2 (0,14)
Izrael  29 (2,7) 509 (8,3) 46 (2,5) 519 (6,9) 25 (2,2) 497 (7,8) 9,8 (0,12)
Norveška (9)  29 (3,2) 518 (5,0) 53 (3,9) 512 (2,7) 18 (3,2) 506 (3,2) 10,1 (0,12)
Iran  28 (3,4) 466 (10,1) 41 (3,5) 437 (7,3) 30 (2,9) 408 (5,8) 9,6 (0,13)
Tajska  27 (3,4) 438 (9,6) 59 (4,0) 433 (6,6) 14 (2,6) 414 (11,7) 10,0 (0,13)
Švedska  26 (3,8) 498 (6,2) 53 (4,4) 505 (4,1) 22 (3,3) 493 (6,0) 9,8 (0,14)
Jordanija  25 (2,9) 412 (7,4) 37 (3,5) 385 (3,8) 38 (3,3) 369 (5,4) 9,4 (0,13)
Madžarska  22 (3,2) 517 (12,1) 49 (3,7) 508 (6,1) 28 (3,4) 523 (6,9) 9,7 (0,13)
Gruzija  22 (3,6) 463 (6,3) 44 (4,3) 452 (5,0) 34 (3,6) 448 (7,5) 9,5 (0,14)
Savdska Arabija  20 (3,6) 386 (8,5) 41 (4,3) 367 (6,9) 39 (4,6) 357 (6,6) 9,3 (0,19)
Južna Afrika (9)  18 (3,1) 444 (11,4) 29 (3,4) 384 (9,0) 53 (3,9) 342 (3,3) 8,6 (0,18)
Italija  17 (3,0) 486 (8,3) 51 (4,1) 501 (4,1) 32 (3,5) 485 (5,5) 9,4 (0,12)
Japonska  17 (2,6) 587 (6,0) 60 (3,5) 586 (3,4) 22 (2,9) 588 (5,1) 9,5 (0,10)
Turčija  16 (2,6) 481 (12,9) 36 (3,4) 461 (7,1) 48 (3,7) 447 (6,6) 8,8 (0,15)
Egipt  15 (2,3) 417 (6,5) 39 (3,5) 392 (7,5) 46 (3,4) 383 (5,8) 8,8 (0,11)
Malezija  13 (2,9) 477 (13,9) 52 (4,4) 466 (5,6) 34 (4,3) 461 (6,7) 9,1 (0,14)
Maroko  12 (2,0) 405 (6,0) 41 (3,1) 387 (3,8) 47 (3,0) 377 (3,4) 8,9 (0,09)
Bocvana (9)  2 (1,1) ~ ~ 20 (3,2) 402 (5,9) 77 (3,4) 387 (2,5) 7,6 (0,11)
Medn. povprečje  34 (0,5) 493 (1,2) 44 (0,6) 481 (0,9) 22 (0,5) 470 (1,5) - - 

( )

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.
Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka.  

Skoraj brez težav Manjše težave Resne težave

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Država

Preglednica M5.2: Težave s pogoji za poučevanje v šolah – poročilo učiteljev 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Poročilo učiteljev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Povprečje na 
lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev matematike o 7 pogojih poučevanja. Učenci, katerih učiteji 
so sporočili, da skoraj ne poznajo težav, so imeli na lestvici vsaj 10,9 točk, kar je ustrezalo učuteljevemu poročanju, da 4 pogoji ne 
pomenijo težave in ostali 3 manjšo težavo. Učenci, katerih učitelji so poročali o resnih težavah, so imeli največ 8,5 točk na lestvici, 
kar ustreza učiteljevemu poročilu, da so 4 pogoji resna težava, ostali 3 pa manjša. Vsi ostali učenci so v skupini, kjer učitelji zaznavajo 
manjše težave s pogoji poučevanja na šoli. 
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Na šolah je vzpodbudno šolsko okolje

Večina osmošolcev po svetu je v šolah s vzpodbudnem šolskim okoljem, so sporočili 
ravnatelji, učitelji in učenci sami.  

Povprečni 
dosežekRAVNATELJI in UČITELJI so se strinjali, da šole skrbijo za akademski uspeh učencev.

Izredno  
skrbne 

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Zelo 
skrbne

Ravnatelji Učitelji

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Po
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% 
učencev

Visok občutek 
pripadnosti

Zmeren 
občutek 
pripadnosti

Šibek občutek 
pripadnosti

Nezadovoljni Zmerno 
zadovoljni

Zelo 
zadovoljni

RAVNATELJI osmošolcev po svetu so 
sporočili, da so zadovoljni s svojo 

službo.

Skoraj vsi OSMOŠOLCI po svetu so 
čutili pripadnost šoli. Podobna deleža 
učencev sta imela visok in zmeren 
občutek pripadnosti. Večja pripadnost 
šoli je bila povezana z višjim dosežkom iz 

matematike.  

Srednje 
skrbne  

Zelo 
skrbne

Srednje 
skrbne  

Izredno  
skrbne

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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1. 6  Učno okolje na šolah

Učno okolje na šolah pomembno vpliva na proces poučevanja in učenja ter oblikuje stališča do 
izobraževanja med vsemi udeleženci. Učno okolje na šolah lahko presojajo učitelji in ravnatelji ter 
učenci, vsak s svojega stališča. V četrtem razredu so poročila dopolnili starši, v osmem razredu pa 
smo vprašanja naslovili na učence, saj vprašalnika za starše osmošolcev v raziskavi nismo uporabili.

Ravnatelje smo vprašali, kako ocenjujejo 13 vidikov pouka na šoli, ki prispevajo k akademski 
uspešnosti učencev. Ravnatelje smo vprašali, kako visoko (na lestvici od zelo visoko do zelo nizko) je: 

1. razumevanje kurikularnih ciljev s strani učiteljev 
2. uspešnost učiteljev pri izvajanju kurikula 
3. pričakovanja učiteljev glede dosežkov učencev 
4. skupno delo učiteljev za izboljšanje dosežkov učencev 
5. sposobnost učiteljev, da navdušijo učence 
6. vključenost staršev v šolske dejavnosti 
7. zavezanost staršev, da zagotavljajo pripravljenost otrok na učenje 
8. pričakovanja staršev glede dosežkov otrok 
9. podpora staršev otrokom pri doseganju učnih ciljev 
10. pritiski staršev na šolo, da vzdržuje visoke izobraževalne standarde 
11. prizadevanja učencev, da bi bili v šoli uspešni 
12. sposobnost učencev, da dosegajo šolske izobraževalne cilje 
13. spoštovanje učencev do sošolcev, ki dosegajo izjemne uspehe v šoli  

Šola je bila opredeljena kot takšna, ki izredno skrbi za akademsko uspešnost, če je ravnatelj več 
kot polovico zgornjih dejavnikov ocenil, da so zelo visoki, in kot takšna, ki zelo skrbi, če je ravnatelj 
več kot polovico dejavnikov ocenil samo za visoke ali nižje (Preglednica M6.1). V Sloveniji skoraj ni 
osmošolcev, ki bi bili v izredno skrbnih šolah, le 1 %. Skoraj 40 % učencev je v šolah, ki še vedno zelo 
skrbijo za njihovo znanje in ostala večina jih je šolah, kjer je skrb za znanje srednje visoka. Slovenija 
se je na lestvici uvrstila precej nizko, v spodnjo petino. Med primerljivimi državami je bilo na šole, ki 
le srednje skrbijo za akademski uspeh, več učencev uvrščenih še v Ruski federaciji in v Italji, v obeh 
več kot 70 %. 

Kljub nazivu kazalca pa v resnici vrednosti na lestvici izražajo širši družbeni odnos do 
izobraževanja, ko zajemajo tudi stališča in ravnanja staršev in odnos učencev do truda za visoko 
znanje. Problematična nizka uvrstitev Slovenije odpira vprašanja o celotni slovenski družbi.
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Anglija r 26 (3,7) 574 (10,5) 53 (4,8) 521 (6,5) 22 (3,5) 485 (10,3) 11,6 (0,17)
Katar  25 (0,4) 473 (5,3) 57 (0,5) 433 (3,6) 19 (0,4) 403 (5,4) 11,7 (0,02)
Združeni arab. emirati  19 (1,7) 520 (5,6) 59 (2,2) 466 (2,9) 22 (1,5) 406 (4,7) 11,2 (0,07)
Južna Koreja  17 (3,5) 622 (7,0) 65 (4,3) 607 (3,2) 18 (3,4) 585 (4,2) 11,2 (0,17)
Irska  15 (2,9) 549 (6,8) 65 (4,0) 526 (2,9) 21 (3,1) 495 (8,1) 11,2 (0,15)
Avstralija  14 (2,3) 557 (7,4) 42 (3,5) 512 (5,1) 44 (3,0) 486 (4,6) 10,5 (0,11)
Kanada  13 (2,1) 556 (6,1) 46 (3,2) 533 (2,9) 41 (3,3) 513 (3,5) 10,6 (0,15)
Bahrajn  12 (0,2) 504 (6,0) 52 (0,2) 456 (2,0) 36 (0,2) 435 (2,3) 10,3 (0,01)
Malezija  10 (2,1) 518 (12,7) 65 (3,6) 465 (4,9) 25 (3,9) 446 (6,9) 11,0 (0,12)
Singapur  10 (0,0) 684 (7,7) 64 (0,0) 626 (4,5) 26 (0,0) 587 (6,0) 10,7 (0,00)
Nova Zelandija  9 (2,8) 523 (14,3) 69 (4,4) 496 (4,5) 22 (3,6) 460 (6,5) 11,0 (0,14)
Kazahstan  9 (2,6) 538 (20,3) 72 (3,8) 528 (6,7) 19 (3,4) 521 (9,5) 11,0 (0,16)
Malta  8 (0,1) 525 (4,7) 57 (0,1) 506 (1,2) 35 (0,1) 463 (2,0) 10,4 (0,01)
ZDA  8 (2,0) 564 (10,7) 46 (3,5) 532 (4,3) 46 (3,2) 499 (5,0) 10,0 (0,13)
Tajvan  7 (1,9) 661 (10,0) 46 (3,8) 610 (3,7) 47 (3,5) 579 (4,1) 10,0 (0,13)
Hong Kong  6 (1,2) 629 (12,2) 39 (3,8) 624 (6,3) 56 (3,8) 567 (6,2) 9,7 (0,14)
Švedska  5 (1,9) 531 (9,2) 45 (4,4) 511 (4,1) 50 (4,2) 488 (4,2) 9,9 (0,13)
Savdska Arabija  5 (1,7) 397 (18,5) 43 (4,1) 385 (6,9) 52 (4,2) 352 (4,9) 9,8 (0,15)
Oman  5 (1,3) 425 (17,1) 57 (2,9) 409 (4,0) 38 (2,6) 390 (3,4) 10,2 (0,09)
Kuvajt  5 (1,7) 442 (36,4) 53 (4,1) 407 (7,2) 42 (3,9) 369 (5,2) 10,0 (0,13)
Iran  5 (1,0) 533 (27,1) 43 (3,0) 455 (6,5) 53 (3,2) 412 (4,2) 9,6 (0,12)
Tajska  5 (1,5) 466 (34,6) 61 (4,0) 443 (6,3) 34 (3,8) 406 (5,6) 10,3 (0,14)
Izrael  4 (1,6) 586 (17,4) 56 (3,6) 522 (6,0) 39 (3,3) 486 (8,2) 10,2 (0,11)
Turčija  4 (1,3) 600 (13,8) 29 (3,1) 486 (7,9) 67 (3,3) 437 (4,4) 8,9 (0,14)
Libanon  4 (1,7) 496 (18,7) 53 (4,4) 456 (5,7) 43 (4,0) 422 (5,3) 10,0 (0,13)
Jordanija  3 (1,0) 424 (17,4) 40 (3,7) 406 (4,9) 57 (3,7) 369 (4,2) 9,4 (0,12)
Egipt  3 (0,9) 431 (30,8) 33 (3,5) 401 (7,6) 64 (3,6) 385 (4,9) 9,5 (0,11)
Čile  2 (1,1) ~ ~ 29 (3,4) 462 (7,6) 69 (3,6) 411 (4,3) 8,7 (0,16)
Japonska  2 (1,2) ~ ~ 53 (4,0) 600 (3,3) 45 (4,0) 568 (3,2) 9,8 (0,12)
Litva  2 (1,1) ~ ~ 58 (3,7) 520 (4,0) 40 (3,8) 498 (3,9) 9,9 (0,10)
Južnoafriška rep. (9)  1 (0,5) ~ ~ 27 (3,5) 397 (12,5) 72 (3,5) 361 (4,2) 8,7 (0,13)
Gruzija  1 (0,6) ~ ~ 57 (4,3) 456 (4,8) 42 (4,3) 450 (5,0) 9,9 (0,11)
Slovenija  1 (0,9) ~ ~ 38 (4,6) 525 (4,1) 61 (4,5) 511 (2,7) 9,5 (0,11)
Madžarska  1 (0,9) ~ ~ 64 (3,9) 534 (4,4) 35 (3,9) 472 (7,4) 10,1 (0,10)
Norveška (9)  1 (0,8) ~ ~ 52 (4,1) 521 (3,3) 47 (4,0) 500 (2,6) 9,9 (0,12)
Bocvana (9)  1 (0,0) ~ ~ 12 (2,7) 429 (7,7) 88 (2,7) 385 (2,2) 7,7 (0,13)
Italija  1 (0,7) ~ ~ 29 (3,6) 500 (5,4) 71 (3,7) 491 (3,3) 9,0 (0,12)
Maroko  0 (0,2) ~ ~ 12 (1,8) 426 (10,2) 88 (1,8) 379 (2,3) 7,8 (0,10)
Ruska federacija  0 (0,0) ~ ~ 27 (3,1) 554 (6,0) 73 (3,1) 532 (5,8) 9,1 (0,08)
Medn. povprečje  7 (0,3) 531 (3,2) 48 (0,6) 494 (0,9) 45 (0,5) 462 (0,8) - - 

( )

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Zelo skrbi za učni uspeh Srednje skrbi za učni uspeh

r opozarja, da so podatki na voljo za 70 % do 85 %učencev. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev.

Povprečje na lestvici 

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz ravnateljevih ocen vseh 13 vidikov dela na šoli. Učenci so bili razvrščeni v šole, ki 
izredno skrbijo za učni uspeh, če so dosegli najmanj 13,1 točk na lestvici, kar pomeni, da je ravnatelj ocenil skrbnost šole pri 7 od 
13 vidikov kot zelo visoko in pri ostalih 6 kot visoko.  Učenci so v šolah, ki srednje močno skrbijo za uspeh, če so dosegli največ 
9,6 točk, kar pomeni, da je ravnatelj skrbnost šole pri 7 vidikih ocenil kot srednjo in pri ostalih 6 kot visoko. Vsi ostali učenci so v 
šolah, ki zelo skrbijo za učni uspeh svojih učencev. 

Poročilo ravnateljev

Država

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Izredno skrbi za učni uspeh

Preglednica M6.1: Skrb šole za učni uspeh – poročilo ravnateljev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek
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Učitelji so bili naprošeni, da ocenijo prizadevanja šole za akademsko uspešnost enako kot 
ravnatelji in ter v ocenjevanje vključijo še sodelovanje med vodstvom šole ter učitelji pri načrtovanju 
pouka.  

Vseh 14 ocen učiteljev je prispevalo k oblikovanju lestvice učiteljevega pogleda na skrbnost šol 
za doseganje znanja, ki so bile opredeljene kot izredno, zelo in srednje skrbne. (e-priloga, preglednica 
6.5). Učitelji matematike v osmem razredu v Sloveniji so naše šole ocenili enako manj prizadevne v 
skrbi za akademsko uspešnost učencev kot ravnatelji. V izredno skrbne šole do akademske uspešnosti 
osmošolcev je bil po podatkih o presoji učiteljev uvrščen 1 % učencev, v zelo skrbne šole se je uvrstilo 
42  % učencev in v srednje skrbne 58% učencev. Slovenija je na lestvici le pred Švedsko, ki je po 
deležih enaka Sloveniji, ter pred Rusko federacijo, ki kaže 35 % učencev v zelo skrbnih šolah in 64 
% učencev v srednje skrbnih šolah. Mednarodmo povprečje deleža učencev v izredno  skrbnih  šolah 
je 5 % in je največji v Katarju, 18 %. Večji od 10 %  je še v Koreji, Zruženih arabskih emiratih, na 
Irskem, v Kanadi, Kazahstanu in Maleziji. Dosežki slovenskih učencev na zelo in srednje skrbnih šolah 
se ne razlikujejo med seboj, zaporedoma so 519 točk (st. n. 4,1) in 514 točk (st. n. 2,5).  

Pomembni pogoj za uspešno delo v šoli je zadovoljstvo učiteljev s svojim položajem. Učitelje 
smo o tem vprašali z vprašanjem, ali zelo pogosto, pogosto, včasih ali skoraj nikoli občutijo naslednje: 

1. zadovoljni so z učiteljskim poklicem; 
2. zadovoljni so, da učijo na tej šoli; 
3. v svojem delu najdejo veliko smisla in pomena; 
4. navdušeni so nad svojim poklicem; 
5. njihovo delo jih navdihuje; 
6. ponosni so na delo, ki ga opravljajo; 
7. učiteljski poklic nameravajo opravljati, kolikor dolgo bodo zmogli.

Glede na vrednost na lestvici zadovoljstva matematičnih učiteljev, ki je bila sestavljena iz vseh 
odgovorov učiteljev o pogostosti svojega zaznavanja delovnega vzdušja, so bili učenci razvrščeni 
v skupine učencev z zelo zadovoljnimi, srednje zadovoljnimi in nezadovoljnimi učitelji (Preglednica 
M6.2). Slovenski učitelji 40 % osmošolcev so sporočili, da so zelo zadovoljni s svojim delom. Dobra 
polovica učencev je imela srednje zadovoljne učitelje in 5 % učencev je imelo nezadovoljne učitelje. 

Čeprav se matematični dosežki učencev med skupinami z zelo, srednje in manj zadovoljnimi učitelji 
ne razlikujejo, so rezultati slabši kot v četrtem razredu. Tam je imela polovica učencev zelo zadovoljne 
učitelje in nihče nezadovoljnega. 
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Egipt  80 (3,4) 396 (4,5) 16 (3,0) 377 (10,4) 4 (1,4) 381 (24,1) 11,2 (0,13)
Katar  74 (3,3) 437 (4,1) 23 (3,5) 428 (8,3) 3 (1,1) 518 (37,6) 11,2 (0,12)
Kuvajt  69 (4,0) 393 (6,1) 29 (4,0) 392 (10,4) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,13)
Čile  66 (4,1) 435 (4,8) 33 (4,0) 422 (6,3) 1 (0,8) ~ ~ 10,7 (0,15)
Izrael  66 (2,6) 514 (6,0) 31 (2,5) 505 (8,3) 3 (0,7) 493 (14,2) 10,8 (0,10)
Tajska  66 (3,5) 435 (5,9) 33 (3,4) 425 (7,2) 1 (0,9) ~ ~ 10,7 (0,12)
Združeni arab. emirati  64 (2,6) 463 (3,6) 31 (2,5) 473 (6,0) 5 (1,0) 458 (13,2) 10,7 (0,10)
Libanon  63 (4,2) 447 (4,8) 33 (4,2) 430 (7,2) 4 (1,6) 472 (19,2) 10,6 (0,13)
Gruzija  62 (4,4) 458 (4,3) 37 (4,3) 447 (6,1) 2 (1,1) ~ ~ 10,5 (0,15)
Bahrajn  61 (3,3) 457 (2,8) 34 (3,5) 448 (4,8) 5 (1,7) 466 (15,7) 10,5 (0,12)
Oman  61 (3,3) 407 (3,7) 33 (3,2) 397 (4,9) 6 (1,7) 395 (8,1) 10,4 (0,12)
Kazahstan  59 (4,1) 532 (6,7) 40 (4,1) 523 (8,4) 1 (0,4) ~ ~ 10,6 (0,11)
Iran  58 (3,5) 437 (5,7) 36 (3,7) 440 (8,1) 6 (1,6) 409 (10,4) 10,4 (0,11)
Irska  58 (2,9) 532 (4,1) 36 (2,5) 514 (5,0) 6 (1,4) 498 (12,8) 10,4 (0,12)
Kanada  57 (2,8) 527 (2,5) 38 (2,7) 539 (3,3) 5 (1,1) 500 (13,2) 10,4 (0,10)
Savdska Arabija  56 (4,6) 370 (6,3) 41 (4,5) 363 (6,5) 3 (1,3) 365 (13,5) 10,4 (0,15)
Malezija  56 (3,8) 465 (5,6) 43 (3,7) 468 (6,8) 1 (0,8) ~ ~ 10,4 (0,13)
Jordanija  50 (3,8) 389 (5,4) 42 (3,5) 386 (5,5) 8 (2,0) 364 (9,3) 10,0 (0,16)
Avstralija  50 (3,6) 514 (4,2) 39 (3,4) 504 (5,6) 11 (2,1) 496 (8,1) 9,9 (0,15)
Južna Afrika(9)  48 (3,4) 380 (7,3) 43 (3,4) 363 (6,4) 9 (2,0) 373 (18,0) 9,9 (0,14)
Tajvan  48 (4,0) 608 (4,4) 43 (4,0) 592 (4,7) 9 (2,3) 588 (12,3) 9,8 (0,16)
Norveška (9)  47 (3,7) 512 (3,0) 47 (3,8) 512 (3,9) 6 (1,7) 514 (6,9) 10,1 (0,15)
Turčija  46 (3,7) 470 (6,4) 45 (3,9) 449 (7,2) 10 (1,6) 439 (10,8) 9,7 (0,12)
Malta  45 (0,1) 500 (1,5) 44 (0,1) 499 (1,7) 11 (0,1) 452 (3,1) 9,9 (0,01)
ZDA  44 (2,9) 520 (4,7) 42 (2,9) 516 (4,9) 14 (1,9) 518 (7,1) 9,8 (0,13)
Nova Zelandija  43 (3,4) 494 (5,3) 47 (3,8) 497 (6,2) 10 (1,6) 472 (15,7) 9,7 (0,11)
Maroko  42 (3,4) 393 (3,3) 51 (3,3) 378 (3,0) 7 (1,6) 378 (7,6) 9,7 (0,13)
Slovenija  40 (2,9) 517 (3,2) 55 (2,8) 516 (3,1) 5 (1,3) 521 (8,3) 9,8 (0,10)
Ruska federacija  39 (3,6) 548 (5,6) 55 (3,5) 535 (5,9) 6 (1,6) 502 (12,6) 9,7 (0,15)
Južna Koreja  38 (3,1) 604 (4,2) 53 (3,7) 606 (4,2) 10 (2,0) 609 (8,0) 9,5 (0,15)
Bocvana (9)  36 (4,1) 395 (4,4) 51 (4,5) 388 (3,2) 13 (2,9) 394 (5,9) 9,3 (0,15)
Italija  34 (4,0) 501 (4,4) 56 (4,1) 487 (3,7) 10 (2,5) 502 (6,4) 9,4 (0,16)
Litva  33 (4,0) 522 (6,7) 53 (4,1) 503 (3,7) 13 (3,2) 511 (8,6) 9,3 (0,17)
Švedska  32 (4,1) 497 (5,2) 56 (4,1) 502 (4,0) 11 (3,5) 501 (6,4) 9,3 (0,19)
Madžarska  31 (3,4) 528 (6,1) 59 (3,6) 510 (5,5) 10 (2,2) 497 (11,2) 9,3 (0,14)
Hong Kong  31 (4,0) 612 (8,6) 60 (3,8) 587 (6,7) 10 (2,1) 562 (17,2) 9,4 (0,16)
Singapur  31 (2,4) 631 (7,6) 56 (2,8) 616 (4,7) 14 (1,9) 612 (11,1) 9,2 (0,11)
Anglija  29 (4,0) 523 (9,2) 57 (4,5) 517 (7,4) 14 (2,7) 505 (14,2) 9,1 (0,15)
Japonska  26 (3,4) 583 (4,6) 58 (3,7) 588 (3,3) 16 (2,9) 585 (6,2) 9,0 (0,16)
Medn. povprečje  50 (0,6) 486 (0,8) 43 (0,6) 478 (1,0) 7 (0,3) 480 (2,4) - 

( )

Povprečje na 
lestvici

Zelo zadovoljni Srednje zadovoljni Manj zadovoljni

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Država

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Poročilo učiteljev
Učencem so bile dodeljene točke na lestvici glede na strinjanje njihovega učitelja matematike s sedmimi trditvami lestvice 
učiteljevega zadovoljstva s poklicem. Učenci so ocenjeni, da imajo zelo zadovoljnega učitelja, če so na lestvici dosegli najmanj 
10,3 točke, kar pomeni, da se je njihov učitelj v povprečju zelo strinjal s 4 trditvami in se strinjal z ostalimi 3 trditvami. Učenci so 
ocenjeni, da imajo manj zadovoljnega učitelja, če so na lestvici dosegli največ 7,0 točk, kar pomeni, da se njihov učitelj v 
povprečju ni strinjal s 4 trditvami in se strinjal z ostalimi 3 trditvami. Vsi ostali učenci so bili ocenjeni, da imajo srednje 
zadovoljnega učitelja.

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 
točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Preglednica M6.2: Poklicno zadovoljstvo učiteljev matematike

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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Podobne rezultate pokaže merjenje obsega problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri 
poučevanju. Učitelje smo vprašali, koliko se strinjajo s sedmimi težavami poučevanja: 

1. V razredih je preveč učencev. 
2. Z učenci morate predelati preveč snovi.
3. Imate preveč ur pouka.
4. Potrebovali bi več časa za priprave na učne ure.
5. Potrebovali bi več časa za pomoč posameznim učencem.
6. Čutite prevelik pritisk staršev.
7. Težko sledite vsem spremembam kurikula.
8. Imate preveč administrativnih nalog.

Primerjave vrednosti na lestvici, ki je združila odgovore učiteljev v skupni kazalec problemov pri 
poučevanju, so prikazane v Preglednici M6.4. V Sloveniji je bila tretjina učencev prepoznana, da so 
imeli učitelje, ki so imeli pri poučevanju le malo problemov, polovico več kot v četrtem razredu. Večina 
učencev je ostala v skupini, kjer so učitelji sporočili, da imajo nekoliko problemov in samo učitelji zelo 
mahnega deleža učencev, 5 %,  so poročali o veliko problemih pri poučevanju. Dosežki učencev 
se glede na probleme učiteljev pri nas ne razlikujejo. To pomeni, da uspejo učitelji kljub nekaterim 
težavam na šoli izpeljati pouk matematike tako, da te težave na končno znanje ne vplivajo.  
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Gruzija  84 (3,4) 454 (3,9) 16 (3,4) 452 (8,0) 1 (0,6) ~ ~ 11,6 (0,15)
Ruska federacija  73 (3,4) 541 (4,6) 27 (3,4) 530 (8,4) 0 (0,0) ~ ~ 11,0 (0,11)
Litva  72 (4,0) 509 (3,9) 27 (4,0) 515 (5,8) 1 (0,6) ~ ~ 11,0 (0,12)
Turčija  72 (3,5) 456 (5,8) 27 (3,4) 462 (9,0) 1 (0,6) ~ ~ 11,4 (0,15)
Libanon  67 (4,1) 445 (5,4) 32 (4,1) 435 (6,9) 1 (0,5) ~ ~ 11,6 (0,22)
Kazahstan  67 (3,7) 533 (5,5) 33 (3,7) 518 (9,8) 0 (0,4) ~ ~ 10,7 (0,10)
Katar  65 (3,9) 440 (5,3) 33 (3,7) 430 (7,0) 2 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,15)
Italija  60 (3,4) 490 (3,8) 40 (3,4) 499 (4,6) 0 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,12)
Tajvan  59 (3,8) 599 (3,9) 39 (3,9) 599 (5,1) 2 (0,9) ~ ~ 10,5 (0,13)
Kuvajt  58 (4,0) 395 (7,6) 40 (3,9) 390 (7,7) 2 (1,2) ~ ~ 10,4 (0,16)
Japonska  56 (3,5) 587 (3,5) 40 (3,4) 584 (4,4) 4 (1,4) 602 (5,8) 10,2 (0,11)
Združeni arab. emirati  52 (2,7) 475 (4,3) 45 (2,7) 454 (4,7) 3 (0,8) 469 (13,4) 10,5 (0,13)
Maroko  48 (3,1) 388 (3,5) 50 (3,1) 381 (2,9) 1 (0,6) ~ ~ 10,2 (0,10)
Jordanija  48 (3,1) 389 (4,9) 46 (3,2) 381 (4,0) 7 (1,9) 391 (21,3) 10,0 (0,12)
Izrael  47 (2,6) 507 (6,0) 48 (2,6) 516 (7,7) 5 (1,2) 490 (19,1) 10,1 (0,12)
Oman  46 (3,7) 401 (5,4) 50 (3,6) 406 (4,3) 4 (1,2) 400 (6,9) 10,2 (0,14)
Bahrajn  46 (4,3) 459 (3,3) 52 (4,3) 449 (3,0) 3 (1,2) 489 (29,0) 10,2 (0,14)
ZDA  44 (3,0) 516 (4,8) 48 (2,8) 518 (5,0) 7 (1,4) 539 (10,9) 9,9 (0,15)
Savdska Arabija  44 (4,4) 372 (7,1) 52 (4,3) 365 (6,2) 4 (1,5) 340 (23,5) 10,0 (0,15)
Kanada  44 (3,3) 533 (3,1) 49 (3,3) 527 (3,8) 7 (1,6) 535 (5,9) 9,8 (0,13)
Nova Zelandija  42 (3,0) 484 (5,3) 50 (3,2) 504 (5,8) 8 (2,1) 471 (12,3) 9,7 (0,12)
Egipt  40 (3,7) 401 (5,9) 57 (3,7) 386 (5,8) 4 (1,2) 397 (16,1) 10,0 (0,12)
Švedska  38 (4,1) 495 (5,2) 59 (4,2) 504 (3,5) 3 (1,4) 507 (19,9) 9,7 (0,13)
Tajska  37 (3,8) 442 (8,6) 54 (4,0) 422 (6,3) 9 (2,5) 446 (17,2) 9,6 (0,14)
Irska  36 (2,8) 522 (5,1) 53 (2,9) 521 (4,3) 11 (2,1) 537 (6,7) 9,4 (0,12)
Malezija  35 (3,8) 465 (6,0) 64 (3,8) 468 (5,0) 2 (0,9) ~ ~ 9,7 (0,09)
Iran  34 (2,8) 426 (5,7) 60 (3,2) 442 (6,5) 6 (1,8) 436 (19,0) 9,7 (0,12)
Slovenija  33 (2,8) 518 (4,4) 61 (2,8) 517 (2,4) 5 (1,2) 508 (7,8) 9,6 (0,09)
Hong Kong  33 (3,7) 602 (8,1) 63 (3,7) 589 (6,1) 3 (1,5) 612 (8,7) 9,7 (0,12)
Anglija  32 (4,1) 530 (10,5) 57 (4,3) 511 (7,4) 12 (2,7) 510 (14,4) 9,2 (0,17)
Norveška (9)  31 (4,1) 511 (4,6) 60 (4,4) 513 (2,7) 9 (2,3) 516 (7,4) 9,4 (0,16)
Avstralija  29 (2,9) 514 (6,1) 58 (3,3) 505 (3,7) 13 (2,1) 508 (8,0) 9,2 (0,13)
Južna Koreja  29 (3,4) 602 (5,2) 57 (3,5) 608 (3,5) 15 (2,6) 606 (6,8) 9,0 (0,14)
Malta  28 (0,1) 478 (2,3) 59 (0,2) 499 (1,5) 13 (0,1) 509 (2,1) 9,1 (0,01)
Južnoafriška rep. (9)  28 (3,1) 419 (10,8) 60 (3,5) 358 (4,4) 12 (2,5) 338 (7,1) 9,1 (0,14)
Madžarska  27 (3,3) 521 (10,5) 64 (3,5) 507 (5,0) 9 (2,1) 543 (13,8) 9,3 (0,15)
Čile  20 (3,6) 435 (9,2) 68 (4,4) 430 (4,7) 12 (2,8) 418 (13,3) 9,1 (0,16)
Bocvana (9)  17 (3,5) 398 (6,0) 77 (3,3) 390 (2,7) 6 (2,3) 386 (14,1) 9,1 (0,13)
Singapur  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  45 (0,6) 480 (1,0) 49 (0,6) 476 (0,9) 5 (0,3) 481 (2,8) - - 

( )
Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun 

Preglednica M6.3: Učitelji se soočajo s problemi pri poučevanju

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Poročilo učiteljev

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev o soočanju z 8 problemi poučevanja. Učenci, katerih 
učitelji se soočajo z malo problemi, so imeli na lestvici najmanj 10,3 točk, kar ustreza nestrinjanju njihovih učiteljev z obstojem 4 
problemov in strinjanju z obstojem ostalih 4. Učenci, katerih učitelji se soočajo z veliko problemi, so imeli na lestvici največ 6,7 
točk, kar pomeni, da so se učitelji popolnoma strinjali z obstojem 4 problemov in strinjali z obstojem ostalih 4.  Vsi ostali učenci so 
opredeljeni, da se njihovi učitelji soočajo z nekaj problemi.

Povprečje na 
lestvici

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Država

Malo problemov Nekaj problemov  Veliko problemov
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Zadnji kazalec učnega okolja na šoli je izmeril občutenje šolskega učnega okolja s strani 
učencev. Pri njih smo izmerili občutek pripadnosti šoli in predpostavili, da višji občutek pripadnosti 
šoli odraža vzpodbudnejpe in prijetnejše šolsko vzdušje za učence. 

Učencem smo postavili 7 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma 
strinjajo, strinjajo, ne strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Rad sem v šoli. 
2. V šoli se počutim varno. 
3. Čutim, da pripadam tej šoli. 
4. V šoli se rad družim s svojimi sošolci in sošolkami. 
5. Učitelji na šoli so pošteni do mene. 
6. Ponosen sem, da obiskujem to šolo. 
7. Na tej šoli sem se veliko naučil.

Iz odgovorov učencev je bila oblikovana lestvica občutka pripadnosti učencev šoli. Učenci so 
bili razporejeni glede na točke na lestvici v tri skupine, takšne z visokim, zmernim ali šibkim občutkom 
pripadnosti šoli, kakor prikazuje Preglednica M6.4. 

Slovenija je žalostno končala prav na dnu lestvice po deležu učencev, ki do šole čutijo visoko 
pripadnost. Pri nas je takšnih učencev le 12 %, najmanj med vsemi drugimi državami in celo polovico 
manj kot v najbližji državi na predzadnjem mestu. Južna Koreja ima le 24 % učencev z visokim 
občutkom pripadnosti šoli. Mednarodno povprečje je več kot tri in polkrat večje od slovenskega 
deleža, 44 %. V Sloveniji je tudi delež učencev, ki imajo šibek občutek pripadnosti do šole, dobra 
petina, drugi največji med ostalimi državami, za Združenimi arabskimi emirati, kjer je takšnih otrok 
27 %.  

Slovenski problem je še večji, ker se povezuje z dosežkom. Učenci s šibkim občutkom pripadnosti 
šoli so dosegli 25 točk nižji matematični dosežek kot učenci z visokim občutkom pripadnosti in tudi 
17 točk manj od učencev, ki čutijo srednje močno pripadnost šoli. Dokler odklonilen odnos do šole, 
ki je tradicija v našem prostoru, ni vplival na dosežke učencev, je bil to le problem boljšega vzdušja 
in prijetnejšega šolskega okolja. V preteklosti ni doživel resne obravnave na nacionalni ravni. Nizka 
stališča in odpor do šolskega dela postane resna težava, ko vpliva na cilj izobraževanja, znanje 
otrok. Rezultati merjenja stališč v TIMSS 2105 nam sporočajo, da potrebujemo, skupaj z ostalimi 
vzpodbudami za dvig posameznih stališč do učenja matematike in naravoslovja, razvoj nacionalnih 
strategij za izboljšanje odnosa do šole in učenja med učenci.
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Maroko  73 (0,9) 385 (2,1) 24 (0,8) 386 (3,5) 3 (0,3) 383 (6,6) 11,3 (0,05)
Jordanija  66 (1,1) 388 (3,2) 28 (0,8) 389 (4,5) 6 (0,5) 381 (8,6) 11,0 (0,06)
Kazahstan  66 (1,4) 533 (5,5) 33 (1,3) 519 (6,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,06)
Egypt  63 (1,3) 400 (4,2) 30 (1,1) 386 (5,4) 7 (0,5) 388 (7,8) 10,9 (0,07)
Oman  62 (0,9) 412 (2,7) 33 (0,8) 395 (2,8) 5 (0,5) 381 (7,7) 10,8 (0,04)
Južnoafriška rep. (9)  60 (1,1) 376 (4,6) 36 (0,9) 371 (5,8) 4 (0,3) 378 (9,7) 10,7 (0,05)
Turčija  59 (1,1) 457 (4,9) 35 (0,9) 458 (5,4) 6 (0,4) 467 (8,8) 10,6 (0,05)
Tajska  58 (1,2) 433 (4,7) 40 (1,2) 432 (5,6) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Kuvajt  53 (1,5) 400 (5,4) 39 (1,2) 389 (6,0) 8 (0,6) 369 (8,2) 10,3 (0,07)
Bocvana (9)  53 (0,8) 406 (2,3) 42 (0,8) 383 (2,9) 5 (0,4) 374 (7,3) 10,4 (0,03)
Libanon  53 (1,3) 445 (3,8) 40 (1,2) 444 (3,8) 8 (0,5) 433 (5,8) 10,4 (0,06)
Norveška (9)  52 (1,5) 521 (2,3) 41 (1,2) 506 (2,9) 7 (0,5) 475 (5,5) 10,4 (0,06)
Čile  50 (1,6) 435 (3,9) 39 (1,1) 425 (3,6) 11 (0,7) 406 (4,8) 10,2 (0,08)
Savdska Arabija  49 (1,5) 370 (5,2) 41 (1,2) 373 (5,2) 10 (0,8) 344 (7,4) 10,2 (0,06)
Izrael  49 (1,4) 514 (4,6) 41 (1,0) 515 (4,3) 10 (0,7) 490 (6,5) 10,2 (0,07)
Malezija  46 (1,3) 466 (4,2) 50 (1,1) 468 (3,8) 4 (0,5) 427 (7,6) 10,1 (0,05)
Iran  45 (1,3) 436 (5,8) 47 (1,1) 439 (4,4) 7 (0,5) 424 (6,7) 10,0 (0,05)
Kanada  45 (1,1) 538 (2,0) 48 (0,9) 525 (2,3) 7 (0,5) 495 (4,3) 10,1 (0,05)
Gruzija  44 (1,0) 463 (3,7) 51 (1,0) 448 (4,2) 5 (0,5) 443 (8,6) 10,1 (0,05)
Nova Zelandija  43 (1,2) 509 (3,8) 49 (1,0) 488 (3,5) 8 (0,5) 449 (5,8) 10,0 (0,04)
Irska  42 (1,3) 537 (2,7) 48 (1,0) 519 (3,1) 10 (0,7) 491 (5,9) 9,9 (0,06)
Bahrajn  41 (0,8) 466 (2,7) 46 (0,9) 453 (2,1) 13 (1,0) 431 (4,4) 9,8 (0,05)
Avstralija  41 (1,1) 528 (3,4) 48 (0,9) 499 (2,8) 11 (0,5) 460 (5,0) 9,8 (0,05)
Katar  39 (1,3) 458 (3,7) 46 (1,2) 436 (3,6) 15 (0,6) 398 (4,8) 9,7 (0,05)
Litva  38 (1,4) 512 (4,3) 54 (1,2) 513 (2,6) 8 (0,7) 498 (6,1) 9,8 (0,05)
ZDA  37 (0,9) 538 (3,9) 49 (0,7) 514 (2,9) 14 (0,6) 485 (3,6) 9,6 (0,05)
Singapur  37 (0,7) 638 (3,2) 55 (0,7) 615 (3,5) 9 (0,4) 589 (5,9) 9,8 (0,03)
Ruska federacija  36 (1,2) 544 (5,9) 55 (1,1) 536 (4,6) 9 (0,6) 526 (6,2) 9,7 (0,05)
Anglija  35 (1,3) 542 (4,4) 54 (1,0) 513 (4,4) 11 (0,6) 478 (5,5) 9,6 (0,05)
Švedska  35 (1,4) 515 (3,7) 56 (1,3) 498 (2,7) 9 (0,6) 468 (5,4) 9,7 (0,06)
Malta  33 (0,8) 520 (2,3) 51 (0,8) 492 (1,6) 16 (0,6) 452 (3,6) 9,5 (0,03)
Hong Kong  31 (1,6) 616 (5,1) 55 (1,3) 591 (4,2) 14 (0,8) 560 (7,1) 9,4 (0,07)
Madžarska  30 (1,2) 532 (5,6) 57 (1,0) 511 (4,1) 13 (0,7) 489 (5,4) 9,4 (0,06)
Združeni arab. emirati  29 (0,8) 504 (3,7) 44 (0,7) 461 (2,1) 27 (0,7) 431 (2,9) 9,1 (0,04)
Japonska  27 (1,1) 599 (3,9) 60 (0,9) 586 (2,3) 13 (0,7) 565 (4,6) 9,4 (0,05)
Italija  27 (0,9) 500 (3,8) 61 (0,8) 495 (2,8) 12 (0,8) 479 (4,4) 9,3 (0,04)
Tajvan  27 (0,9) 617 (3,4) 63 (0,7) 597 (2,4) 10 (0,5) 568 (6,0) 9,4 (0,04)
Južna Koreja  24 (0,9) 621 (3,9) 69 (0,8) 605 (2,6) 7 (0,5) 568 (6,2) 9,4 (0,04)
Slovenija  12 (0,7) 527 (4,7) 66 (0,9) 519 (2,3) 22 (1,0) 502 (2,9) 8,5 (0,04)
Medn. povprečje  44 (0,2) 492 (0,7) 47 (0,2) 479 (0,6) 9 (0,1) 458 (1,0) - 

( )
Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka.

Visok občutek 
pripadnosti šoli

Zmeren občutek 
pripadnosti šoli

Šibek občutek 
pripadnosti šoli

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve. 

Preglednica M6.4: Občutek pripadnosti šoli med učenci

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestviciPovprečni 

dosežek

Poročilo učencev

Država

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici pripadnosti šoli iz njihovega strinjanja s 7 izjavami. Učenci, ki so imeli 
visok občutek pripadnosti šoli, so imeli na lestvici najmanj 9,7 točke, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 4 
od 7 izjav in strinjanju z vsako od ostalih 3.  Učenci s šibkim občutkom pripadnosti šoli so imeli največ 7,5 točk, kar 
ustreza njihovemu nestrinjanju s 4 izjavami in strinjanju s preostalimi 3. Vsi ostali učenci so ocenjeni, da so imeli 
zmeren občutek pripadnosti šoli. 
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Učenci so v varnih in urejenih šolah 
Večina osmošolcev po svetu je v varnem šolskem okolju, so sporočili ravnatelji in učitelji.  
Učenci, ki so hodili v neurejene in manj varne šole, so v matematiki izkazali mnogo nižje 
znanje kot vrstniki v varnih in urejenih šolah. 

Trendi 2011−2015:

Učitelji iz  9 držav so 
sporočili, da so bile 
šole v letu 2015 bolj 
varne in urejene kot 
leta 2011, in samo iz 
1 države, da so bile 
manj. 

Ravnatelji iz 9 držav 
so sporočili, da so se 
težave z disciplino 
na šolah zmanjšale, 
in samo iz 2 držav, 
da so se povečale.   
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učencev je bilo v 
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problemih
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problemih
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učencev je bilo v šolah, 
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Nasilje med učenci

Z razvojem spletnega nasilja po svetu opažamo, da narašča tudi nasilje med učenci 
na šolah in da ima negativni vpliv na doseganje znanja. 
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učencev je sporočilo, 
da niso bili NIKOLI ali 
SKORAJ NIKOLI žrtve 
nasilja na šoli

učencev je sporočilo, 
da so bili MESEČNO 
žrtve nasilja na šoli

učencev je 
sporočilo, da so 
bili TEDENSKO 
žrtve nasilja na 
šoli. 
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1.7   Varnost in urejenost šol

Urejene in varne šole so pogoj za uspešno izobraževanje učencev in delo učiteljev. V TIMSS so 
stalni kazalci merjenja varnosti in urejenosti šol s stališča ravnateljev, učiteljev in učencev vključeni že 
od prve izvedbe leta 1995 dalje. V vmesnem času so bila vprašanja za posameznike posodobljena 
in v zadnjem obdobju vključujejo tudi ugotavljanje nasilja zaradi uporabe digitalnih naprav med 
učenci. Učenci so po vsem svetu vse bolj izpostavljeni nasilju pri udejstvovanju v socialnih omrežjih in 
komunikacijah s telefoni, nasilna dejanja pa mnogi doživljajo tudi v svojem šolskem času. 

Informacije o splošni urejenosti in problemih na šoli smo zbrali od ravnateljev, učiteljev in 
učencev, od vsakega s primernimi vprašanji o osebnih izkušnjah z nasilnimi dejanji. Ravnatelji, ki 
skrbijo za šolo na najsplošnejši ravni, so za vsakega od 10 problemov ocenili, kako velik problem je 
na njihovi šoli:   

1. zamujanje pouka; 
2. izostajanje od pouka (neopravičeno); 
3. nemir v razredu; 
4. goljufanje; 
5. žaljenje in poniževanje; 
6. vandalizem; 
7. kraje; 
8. ustrahovanje in besedno nasilje med učenci (tudi nasilna sms sporočila, elektronska pošta 

ipd.); 
9. besedno nasilje do učiteljev ali drugih zaposlenih (tudi nasilna sms sporočila in elektronsko 

pošto) 
10. telesno nasilje med učenci.

Ravnatelji so izbirali med možnostmi, da problema na šoli nimajo ali da je majhen, zmeren ali 
velik problem. Njihovi odgovori so bili združeni v lestvico in vrednosti pripisane ustreznim učencem 
na šolah. Učenci so bili nato razdeljeni v tri skupine glede na pripadnost šolam, kjer skoraj nimajo 
problemov, pripadnost šolam z manjšimi problemi in pripadnost šolam z resnimi problemi. Rezultati 
so predstavljeni v Preglednici M7.1. 

Slovenija je v spodnji polovici lestvice držav, ki je urejena padajoče po deležu učencev v šolah 
skoraj brez problemov, s tretjino takšnih učencev. Velika večina učencev je bila v letu 2015 v Sloveniji 
v šolah, kjer imajo nekoliko problemov, vendar je bilo tudi 5 % učencev na šolah z resnimi problemi.  
Povprečna vrednost na lestvici varnih in urejenih šol se od leta 2011, ko je bila lestvica vzpostavljena, 
v Sloveniji ni spremenila.
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Singapur  74 (0,0) 630 (3,4) 26 (0,0) 595 (7,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,7 (0,00)  0,7 (0,00) h
Anglija r 73 (4,5) 535 (6,3) 27 (4,5) 504 (10,7) 0 (0,0) ~ ~ 11,6 (0,13) r 1,0 (0,20) h
Norveška (9)  67 (4,5) 513 (2,7) 33 (4,5) 509 (4,6) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,13)  ◊ ◊  
Hong Kong  66 (4,5) 602 (6,8) 33 (4,6) 574 (8,5) 1 (1,1) ~ ~ 11,4 (0,15)  0,4 (0,21)  
Kazahstan  65 (4,2) 536 (7,1) 18 (3,3) 507 (12,1) 17 (3,2) 517 (13,3) 10,8 (0,23)  -0,9 (0,26) i
Irska  64 (3,9) 531 (3,3) 34 (4,0) 514 (6,0) 2 (1,2) ~ ~ 10,9 (0,13)  ◊ ◊  
Gruzija  57 (3,8) 451 (5,2) 40 (3,8) 456 (5,1) 3 (1,0) 474 (28,7) 10,8 (0,12)  0,0 (0,16)  
Tajvan  57 (3,8) 610 (3,8) 42 (3,7) 586 (4,5) 1 (0,8) ~ ~ 11,1 (0,13)  -0,3 (0,20)  
Ruska federacija  56 (3,7) 545 (6,4) 43 (3,5) 530 (6,0) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,08)  0,2 (0,11)  
Iran  55 (3,4) 446 (6,4) 41 (3,4) 423 (5,5) 4 (1,1) 436 (17,1) 11,0 (0,13)  -0,4 (0,17)  
Južna Koreja  55 (4,7) 606 (3,9) 38 (4,6) 606 (3,8) 7 (2,3) 600 (7,2) 11,0 (0,17)  0,9 (0,25) h
Združeni arab. emirati  54 (2,3) 483 (3,3) 40 (2,2) 445 (3,3) 6 (0,9) 403 (7,9) 11,0 (0,08)  0,8 (0,11) h
Japonska  54 (3,9) 595 (3,4) 37 (4,2) 579 (4,9) 9 (2,3) 571 (11,9) 10,5 (0,13)  0,5 (0,22)  
Bahrajn  51 (0,2) 465 (2,1) 36 (0,2) 438 (2,3) 13 (0,2) 455 (5,0) 10,4 (0,02)  0,5 (0,02) h
Libanon  51 (4,6) 448 (5,1) 29 (4,3) 436 (7,1) 20 (3,5) 440 (9,6) 10,2 (0,23)  0,0 (0,30)  
Katar  51 (0,7) 439 (4,6) 34 (0,7) 436 (3,8) 15 (0,3) 434 (5,7) 10,2 (0,02)  -0,4 (0,05) i
Oman  50 (3,9) 411 (3,8) 27 (3,6) 402 (7,2) 23 (3,1) 388 (6,4) 10,2 (0,19)  0,4 (0,27)  
Malta  50 (0,1) 520 (1,5) 45 (0,1) 466 (1,5) 5 (0,1) 465 (3,8) 10,6 (0,00)  ◊ ◊  
Malezija  50 (4,6) 477 (5,3) 48 (4,4) 454 (5,7) 3 (2,1) 455 (20,5) 10,8 (0,15)  0,9 (0,18) h
Savdska Arabija  49 (4,3) 383 (7,0) 31 (3,9) 354 (6,5) 20 (3,5) 356 (9,5) 10,2 (0,24)  0,5 (0,32)  
Avstralija  48 (3,2) 528 (4,7) 51 (3,2) 487 (4,4) 1 (0,6) ~ ~ 10,6 (0,09)  0,5 (0,13) h
Kanada  45 (4,1) 538 (2,8) 54 (4,1) 520 (3,2) 1 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,12)  ◊ ◊  
Tajska  42 (4,0) 450 (7,3) 53 (4,0) 418 (6,5) 5 (1,7) 405 (14,1) 10,4 (0,14)  0,4 (0,19)  
Litva  40 (4,2) 524 (5,2) 57 (4,2) 503 (4,2) 2 (1,1) ~ ~ 10,3 (0,10)  0,2 (0,15)  
ZDA  34 (3,0) 539 (5,6) 64 (3,4) 511 (3,9) 2 (1,0) ~ ~ 10,2 (0,09)  0,2 (0,12)  
Jordanija  34 (3,5) 398 (5,6) 43 (3,9) 377 (5,4) 23 (3,3) 382 (6,9) 9,6 (0,18)  0,6 (0,23)  
Slovenija  32 (3,6) 519 (4,5) 63 (3,7) 516 (2,6) 5 (1,8) 509 (7,9) 10,0 (0,12)  0,1 (0,17)  

Nova Zelandija  31 (4,6) 507 (4,0) 66 (4,6) 485 (4,8) 3 (1,5) 438 (18,0) 10,2 (0,13)  0,5 (0,16) h

Čile  29 (3,8) 454 (7,3) 58 (3,9) 421 (4,9) 13 (3,0) 398 (6,7) 9,8 (0,12)  0,1 (0,20)  
Madžarska  29 (3,9) 540 (8,4) 63 (4,1) 512 (5,1) 8 (2,1) 428 (12,2) 10,1 (0,12)  0,5 (0,16) h
Italija  27 (4,2) 501 (6,2) 61 (4,5) 490 (3,7) 12 (2,6) 493 (11,0) 9,7 (0,12)  0,2 (0,18)  
Kuvajt  27 (3,3) 423 (11,1) 50 (4,0) 385 (4,9) 23 (3,5) 375 (11,2) 9,4 (0,15)  ◊ ◊  
Izrael  26 (3,6) 535 (9,3) 61 (3,6) 511 (6,6) 13 (2,3) 464 (12,2) 9,6 (0,14)  0,2 (0,21)  

Švedska  26 (4,3) 515 (4,6) 70 (4,6) 496 (3,4) 4 (1,8) 483 (26,5) 9,8 (0,13) r 0,3 (0,16)  
Turčija  19 (2,6) 499 (12,5) 49 (3,8) 455 (5,1) 32 (3,4) 437 (7,6) 8,8 (0,14)  -0,4 (0,20)  
Egipt  19 (3,4) 394 (10,7) 42 (3,6) 396 (6,4) 40 (3,6) 388 (7,2) 8,4 (0,18)  ◊ ◊  
Maroko  13 (2,1) 401 (8,4) 34 (3,4) 384 (3,9) 53 (3,2) 381 (3,1) 8,1 (0,12)  -0,1 (0,18)  
Bocvana (9)  11 (2,8) 414 (9,6) 68 (3,8) 394 (2,8) 22 (3,5) 372 (5,3) 9,0 (0,11)  0,1 (0,14)  
Južnoafriška rep. (9)  10 (2,1) 408 (19,4) 56 (3,7) 384 (6,9) 34 (3,8) 344 (4,4) 8,8 (0,12)  0,0 (0,15)  
Medn. povprečje  43 (0,6) 495 (1,1) 45 (0,6) 473 (0,9) 11 (0,4) 439 (2,4)       

h

i

( )
Diamant (◊) označuje države, ki niso sodelovale v oceni 2011. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun 

Razlika od 
povprečja na 

lestvici v 2011

Povprečje na 
lestvici

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % do 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za 50 % do 70 % učencev.

Skoraj nobenih problemov Manjši problemi Resni problemi
Država

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 
2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 
točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Statistično pomembno višje kot 2015. 
Statistično pomembno nižje kot 2015.

Učencem je bila dodeljena vrednost na lestvici iz vseh odgovorov njihovih ravnateljev o problemih na šoli. Učenci so bili opredeljeni kot 
takšni, ki hodijo v šole s skoraj nobenim problemom, če so  na lestvici dosegli najmanj 10,8 točk, kar ustreza poročanju ravnateljev, da 6 
problemov na šoli ne poznajo in 5, da so majhni. Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki hodijo v šole s z resnimi problemi, če so na lestvici 
zbrali največ 8,0  točk, kar ustreza poročanju ravnateljev, da je 6 od 11 problemov na šoli resnih ali velikih in ostalih 5 manjših.  Vsi ostali 
učenci so bili opredeljeni, da imajo njihove šole  manjše  probleme. 

Preglednica M7.1: Obseg problemov na šolah 

Poročila ravnateljev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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 Učitelji doživljajo varnost in urejenost šole pri svojem delu z učenci. Zato smo jim postavili 
drugačno vprašanje. Prosili smo jih, da povedo, koliko se strinjajo z naslednjimi izjavami o vzdušju 
na njihovi šoli: 

1. Šola se nahaja  v varnem okolju. 
2. Na naši šoli se počutim varno.
3. Šolska varnostna pravila in ukrepi so zadostni. 
4. Učenci se lepo vedejo. 
5. Učenci so spoštljivi do učiteljev. 
6. Učenci spoštujejo šolsko lastnino. 
7. Šola ima jasna pravila o ravnanju učencev. 
8. Šolska pravila se izvajajo pravično in dosledno. 

Odgovori so bili združeni v lestvico varnosti in urejenosti šol po presoji učiteljev. Rezultati za 
Slovenijo kažejo podobno negativo podobo o šolah pri nas kot pri četrtošolcih (Preglednica M7.2). V 
Sloveniji je bilo leta 2015 le 19 % učencev v šolah, ki so bile po presoji učiteljev zelo varne in urejene. 
Še s tremi državami za seboj, Italijo, Bocvano in Japonsko, je Slovenija v skupini držav, ki imajo zelo 
malo, manj kot petino, učencev v varnih in urejenih šolah. 

Ker se rezultati o varnosti in urejenosti šol za Slovenijo ne skladajo niti z naraščajočim dosežkom 
iz matematike niti z zelo dobro opremljenostjo šol, je potreben podrobnejši pogled v posamezne 
elemente lestvice. Ta nam pokaže, da so učitelji v Sloveniji mnogo nižje kot v drugih državah ocenili 
4. in  5. izjavo. Samo 6,5 % učencev je imelo učitelje, ki so se popolnoma strinjali, da se učenci lepo 
vedejo, in 8,5 % učencev je imelo učitelje, ki so se zelo strinjali, da so učenci spoštljivi do učiteljev. 
Mednarodni povprečji deležev učencev, za katere so se učitelji popolnoma strinjali, da se lepo vedejo 
in so spoštljiivi do učiteljev, sta štirikrat večji, 29 % in 34 %. Od drugih držav Slovenija odstopa še 
po strinjanju s 7. izjavo o jasnih pravilih za ravnanje učencev na šoli, s katero se popolnoma strinjajo 
učitelji skoraj polovice manj učencev, 31 %,  kot je mednarodno povprečje, 55 %. Slovenski učitelji 
so tudi prepričani, da izvajanje šolskih pravil ni dosledno. Le 16 % učencev so učili učitelji, ki so se 
popolnoma strinjali, da se šolska pravila na njihovi šoli izvajajo pravično in dosledno. V svetu so v 
povprečju učitelji s popolnim strinjanjem potrdili izvajanje šolskih pravil za 43 % učencev. Dosežki 
iz matematike so v Sloveniji tipično vsaj za 15 točk slabši med učenci, katerih učitelji se s posamzno 
izjavo niso strinjali.

Ti podatki in vsi drugi deleži odgovorov na vsako vprašanje iz vprašalnikov za posamezne 
udeležence raziskave so objavljeni na spletni strani raziskave v mednarodnih dokumentih, imenovanih 
Almanahi TIMSS (TIMSS 2015 Almanach).  
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Katar  75 (2,8) 440 (4,0) 23 (2,8) 424 (8,1) 2 (0,9) ~ ~ 11,5 (0,10) 0,5 (0,15) h
Norveška (9)  72 (3,4) 515 (2,6) 28 (3,3) 506 (3,6) 0 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,11) ◊ ◊  
Irska  70 (2,7) 534 (3,1) 26 (2,4) 505 (6,4) 4 (1,3) 452 (25,9) 11,6 (0,13) ◊ ◊  
Libanon  67 (4,4) 447 (5,0) 30 (4,3) 434 (7,6) 3 (1,5) 417 (32,8) 11,1 (0,17) 1,3 (0,25) h
Združeni arab. emirati  67 (2,0) 482 (3,2) 32 (1,9) 433 (5,2) 2 (0,5) ~ ~ 11,4 (0,09) 0,5 (0,11) h
Kazahstan  61 (4,0) 529 (6,5) 38 (4,0) 526 (8,3) 0 (0,2) ~ ~ 11,4 (0,16) 0,3 (0,21)  
Avstralija  60 (3,0) 523 (3,6) 33 (2,7) 492 (4,5) 7 (1,6) 445 (10,1) 11,0 (0,16) 0,5 (0,26)  
Izrael  60 (2,9) 523 (6,3) 35 (2,9) 498 (7,8) 5 (0,9) 463 (19,3) 10,9 (0,12) 0,0 (0,17)  
Singapur  59 (2,3) 629 (4,7) 38 (2,2) 609 (5,5) 3 (0,9) 586 (20,0) 11,2 (0,11) 0,5 (0,14) h
Ruska federacija  57 (2,9) 545 (4,9) 42 (2,8) 528 (7,4) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,10) 0,7 (0,18) h
Hong Kong  56 (4,9) 606 (5,6) 43 (4,9) 580 (8,6) 1 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,16) 0,4 (0,23)  
Kuvajt  55 (4,1) 395 (7,2) 41 (4,1) 389 (8,8) 4 (1,4) 379 (12,5) 10,5 (0,13) ◊ ◊  
Iran  54 (3,3) 446 (6,4) 40 (3,4) 429 (6,4) 6 (1,5) 391 (10,3) 10,7 (0,14) 0,1 (0,18)  
Oman  52 (3,1) 416 (4,1) 46 (3,1) 391 (3,7) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,14) 0,8 (0,18) h
Bahrajn  50 (2,9) 464 (2,7) 44 (2,9) 443 (3,3) 6 (1,3) 453 (8,0) 10,2 (0,10) 0,0 (0,15)  
Nova Zelandija  50 (3,6) 507 (5,0) 42 (3,5) 479 (4,3) 8 (1,4) 482 (19,7) 10,7 (0,14) 0,1 (0,20)  
Kanada  50 (3,2) 533 (2,5) 45 (3,1) 529 (3,7) 4 (1,0) 507 (14,0) 10,7 (0,16) ◊ ◊  
Anglija  50 (3,9) 527 (7,2) 44 (3,8) 514 (8,8) 6 (2,0) 461 (9,0) 10,6 (0,17) 0,0 (0,26)  
Egipt  49 (4,2) 407 (5,0) 45 (4,2) 378 (6,3) 6 (1,8) 373 (15,9) 10,4 (0,15) ◊ ◊  
Litva  49 (4,1) 514 (4,2) 46 (4,3) 507 (4,9) 5 (1,9) 507 (14,7) 10,3 (0,15) 0,4 (0,18)  
Savdska Arabija  48 (4,6) 378 (6,4) 42 (4,4) 361 (5,6) 10 (2,5) 339 (12,6) 10,3 (0,18) 0,0 (0,23)  
Malta  48 (0,1) 509 (1,7) 46 (0,1) 485 (1,6) 6 (0,1) 447 (4,5) 10,4 (0,01) ◊ ◊  
ZDA  46 (3,0) 538 (4,1) 41 (2,7) 507 (5,1) 13 (2,0) 482 (9,2) 10,3 (0,16) 0,0 (0,21)  
Gruzija  45 (4,3) 465 (5,3) 53 (4,1) 445 (4,5) 2 (1,4) ~ ~ 10,3 (0,15) −0,9 (0,19) i
Tajska  44 (3,5) 441 (8,0) 51 (3,8) 423 (6,4) 6 (1,8) 430 (16,0) 10,3 (0,13) −0,1 (0,20)  
Madžarska  41 (3,8) 527 (5,5) 52 (3,7) 511 (6,1) 7 (1,7) 459 (17,2) 10,0 (0,14) 0,1 (0,18)  
Jordanija  41 (4,0) 400 (5,2) 48 (4,0) 380 (4,0) 11 (3,0) 360 (13,3) 9,9 (0,17) 0,3 (0,21)  
Tajvan  38 (3,4) 613 (5,1) 57 (3,7) 590 (3,9) 5 (1,7) 594 (9,7) 10,1 (0,14) 0,9 (0,21) h

Čile  38 (3,8) 451 (5,8) 49 (4,2) 424 (6,4) 14 (2,5) 390 (7,4) 9,7 (0,16) 0,3 (0,24)  
Malezija  35 (3,6) 492 (6,8) 62 (3,5) 452 (5,3) 4 (1,9) 461 (10,9) 9,9 (0,14) −0,3 (0,22)  
Južnoafriška rep. (9)  33 (3,5) 397 (10,4) 45 (3,3) 366 (6,3) 22 (3,0) 348 (4,9) 9,2 (0,15) 0,6 (0,21) h

Švedska  31 (3,8) 511 (5,0) 63 (4,0) 497 (3,7) 6 (1,9) 484 (12,2) 9,8 (0,14) 0,3 (0,18)  
Turčija  30 (3,6) 479 (7,6) 47 (3,9) 463 (7,1) 23 (2,9) 418 (8,9) 9,2 (0,16) −0,1 (0,20)  
Južna Koreja  27 (2,8) 613 (3,8) 64 (3,1) 604 (3,6) 8 (2,2) 598 (12,0) 9,6 (0,12) 1,2 (0,16) h
Maroko  26 (2,8) 399 (5,0) 52 (3,7) 382 (3,3) 23 (2,4) 372 (4,6) 9,1 (0,13) 0,1 (0,16)  
Slovenija  19 (2,4) 527 (6,9) 71 (2,7) 515 (2,1) 10 (1,7) 512 (5,3) 9,3 (0,10) 0,3 (0,14)  
Italija  17 (3,0) 515 (5,7) 75 (3,1) 492 (3,1) 8 (1,7) 461 (10,0) 9,1 (0,12) 0,3 (0,17)  
Bocvana (9)  15 (3,0) 415 (8,6) 53 (4,6) 389 (3,4) 32 (4,4) 385 (3,7) 8,3 (0,20) 0,3 (0,26)  
Japonska  14 (2,5) 583 (6,3) 73 (3,4) 590 (2,8) 14 (2,6) 574 (7,1) 8,8 (0,11) 0,3 (0,17)  

Medn. povprečje  46 (0,5) 493 (0,9) 46 (0,6) 474 (0,9) 8 (0,3) 453 (2,5)      

h

i

( )

Odstotek 
učencev

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Manj varne in urejene šoleZelo varne in urejene šole Srednje varne in urejene šole

Diamant (◊) označuje države, ki niso sodelovale v TIMSS 2011. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka.  

Povprečje na 
lestvici

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 
2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 
točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Statistično pomembno višje kot 2015. 
Statistično pomembno nižje kot 2015.

Preglednica M7.2:  Varnost in urejenost šol

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Učencem so bile dodeljene vrednosti na lestvici iz učiteljevega poročila o strinjanju z vsemi 8 izjavami o varnosti in urejenosti njihove šole. 
Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki so na zelo varni in urejeni šoli, če so zbrali na lestvici najmanj 10,6 točk, kar ustreza popolnemu 
strinjanju njihovih učiteljev s 4 izjavami od 8 in strinjanju z ostalimi 4. Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki so na manj varni in urejeni šoli, 
če so zbrali največ 7,2 točki, kar ustreza nestrinjanju njihovih učiteljev s 4 izjavami in strinjanju s 4. Vsi ostali učenci so bili prepoznani kot 
takšni, ki so na srednje varni in urejeni šoli.

Razlika od 
povprečja lestvice v 

2011

Poročilo učiteljev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Učenci so o varnosti šolskega okolja in doživljanja nasilja poročali iz svojih izkušenj. Kakor 
vedno do sedaj smo jih prosili, da napišejo, kako pogosto se jim je dogajalo 9 različnih negativnih 
dogodkov: 

1. Iz mene so se norčevali ali me zmerjali. 
2. Izključili so me iz igre ali drugih dejavnosti. 
3. O meni so širili laži. 
4. Nekaj so mi ukradli. 
5. Udarili ali poškodovali so me (npr. porinili, udarili, brcnili). 
6. Prisilili so me početi stvari, ki jih sam/-a nisem želel/-a. 
7. Širili so neprijetne informacije o meni. 
8. Objavili so neprijetne stvari o meni na spletu.
9. Grozili so mi. 

Rezultati so bili združeni v lestvico nasilja med učenci na šoli in so prikazani v Preglednici M7.3. 
Osmošolci so bili razporejeni v tri skupine med učence, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šoli, med 
učence, ki ga izkušajo tedensko, ter med učence, ki ga doživljajo mesečno. Slovenija je v zgornji 
tretjini lestvice držav, na 12. mestu, po deležu učencev, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šolah, z 72 % 
teh učencev. Mesečno je nasilju izpostavljena četrtina naših osmošolcev, nekaj odstotkov pa tudi 
tedensko. 

Dosežki v matematiki v državah praviloma padajo od skupine, ki občuti najmanj nasilja, do 
skupine, ki je deležna tedenskih nasilnih dejanj. Tisti učenci v Sloveniji, ki so sporočili, da so nasilnih 
dejanj deležni vsak teden, so pričakovano dosegli nižji matematični rezultat, in sicer za 24 točk slabši 
od učencev, ki so nasilju izpostavljeni le mesečno ali skoraj nikoli. Dobra stran primerjeve je, da se 
matematični dosežek učencev, ki so nasilje doživljali mesečno, ne razlikuje od dosežka učencev, ki 
ga niso skoraj nikoli. Vzorec deležev učencev in razlik v dosežkih je v osmem razredu podoben kot 
v četrtem razredu. 

Vsi rezultati o varnosti in urejenosti šol terjajo v Sloveniji odločen premislek o vzdušju na 
šolah ter obvladovanju negativnih situacij. Obseg in učinek nasilja na šoli na znanje, ki ga vidimo v 
mednarodni luči, nas opozarja, da potrebujemo razvoj strategij za izboljšanje izobraževanja v šolah, 
ki bi v pozitiven trend obrnile vse vidike stališč udeležencev do dela in spoštovanja med seboj, ne le 
do znanja. 
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Tajvan  86 (0,7) 600 (2,4) 13 (0,6) 596 (5,1) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)
Kazahstan  86 (0,8) 531 (5,4) 13 (0,7) 513 (6,4) 2 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,05)
Južna Koreja  84 (0,6) 607 (2,7) 15 (0,6) 603 (3,9) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,03)
Gruzija  82 (1,0) 459 (3,5) 16 (0,9) 441 (6,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,05)
Japonska  80 (0,8) 585 (2,6) 18 (0,7) 596 (3,5) 2 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,05)
Čile  78 (0,8) 431 (3,3) 18 (0,7) 420 (4,4) 3 (0,4) 401 (8,1) 10,6 (0,04)
Norveška (9)  75 (0,9) 514 (2,2) 22 (0,8) 509 (3,5) 3 (0,3) 478 (10,9) 10,6 (0,04)
Irska  75 (0,9) 526 (2,7) 22 (0,9) 521 (3,6) 4 (0,3) 492 (6,8) 10,5 (0,04)
Švedska  74 (0,9) 504 (2,8) 23 (0,8) 497 (4,3) 3 (0,3) 459 (8,3) 10,5 (0,04)
Italija  73 (0,9) 497 (2,7) 25 (0,8) 488 (3,2) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Madžarska  73 (1,0) 521 (3,8) 25 (0,9) 502 (5,3) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Slovenija  72 (1,1) 518 (2,2) 24 (1,0) 515 (2,7) 4 (0,3) 491 (10,3) 10,3 (0,04)
Litva  72 (1,3) 515 (3,1) 24 (1,1) 505 (4,0) 4 (0,4) 491 (8,0) 10,3 (0,06)
Turčija  69 (1,1) 468 (5,2) 26 (0,9) 447 (4,8) 6 (0,3) 397 (7,4) 10,3 (0,05)
Ruska federacija  66 (1,0) 541 (4,9) 30 (0,9) 536 (5,1) 4 (0,3) 511 (7,9) 10,1 (0,04)
Kanada  65 (0,8) 533 (2,1) 30 (0,7) 525 (2,4) 5 (0,3) 500 (5,0) 10,0 (0,03)
ZDA  64 (0,6) 522 (3,2) 29 (0,5) 518 (3,4) 7 (0,4) 494 (4,7) 10,0 (0,03)
Savdska Arabija  64 (1,2) 374 (4,4) 27 (1,0) 372 (6,1) 9 (0,6) 328 (7,8) 10,1 (0,06)
Malta  64 (0,9) 500 (1,5) 29 (0,8) 499 (2,2) 7 (0,5) 445 (7,2) 10,0 (0,03)
Jordanija  64 (1,1) 400 (3,2) 26 (0,9) 378 (4,3) 11 (0,5) 342 (6,4) 10,1 (0,05)
Anglija  62 (1,2) 524 (4,2) 32 (1,0) 516 (4,9) 6 (0,5) 496 (7,4) 9,9 (0,05)
Katar  61 (1,0) 449 (2,8) 27 (0,7) 443 (3,9) 12 (0,8) 383 (7,5) 9,8 (0,05)
Iran  60 (0,8) 445 (4,7) 32 (0,8) 432 (5,5) 8 (0,5) 389 (6,4) 9,9 (0,04)
Kuvajt  60 (1,1) 397 (4,7) 32 (1,0) 390 (6,0) 8 (0,6) 370 (9,6) 9,8 (0,05)
Združeni arab. emirati  58 (0,8) 477 (2,1) 32 (0,6) 461 (2,4) 10 (0,5) 414 (4,8) 9,7 (0,04)
Singapur  58 (0,8) 628 (3,0) 36 (0,7) 615 (3,8) 6 (0,4) 591 (7,1) 9,7 (0,03)
Avstralija  57 (1,0) 514 (3,2) 34 (0,8) 500 (3,2) 9 (0,4) 476 (5,1) 9,7 (0,04)
Hong Kong  56 (1,1) 590 (4,4) 37 (1,0) 601 (5,4) 7 (0,6) 593 (8,4) 9,6 (0,04)
Nova Zelandija  55 (1,0) 501 (3,9) 35 (0,8) 492 (3,6) 10 (0,5) 466 (4,9) 9,5 (0,04)
Egipt  55 (1,5) 418 (4,1) 29 (1,0) 381 (4,8) 16 (1,0) 335 (5,6) 9,7 (0,07)
Libanon  52 (2,0) 456 (4,0) 28 (1,3) 446 (4,2) 19 (1,8) 412 (6,9) 9,5 (0,10)
Maroko  51 (0,8) 391 (2,6) 38 (0,7) 384 (2,4) 11 (0,5) 370 (3,8) 9,4 (0,04)
Bahrajn  49 (0,8) 466 (2,0) 36 (0,7) 455 (2,3) 15 (0,6) 424 (3,4) 9,3 (0,04)
Malezija  48 (1,1) 478 (3,6) 42 (0,7) 462 (3,5) 11 (0,8) 425 (5,5) 9,3 (0,05)
Oman  44 (0,9) 416 (2,5) 41 (0,8) 402 (3,1) 14 (0,7) 373 (5,3) 9,2 (0,04)
Južnoafriška rep. (9)  36 (1,2) 396 (5,5) 47 (0,9) 374 (4,2) 17 (0,9) 328 (5,4) 8,9 (0,04)
Tajska  33 (1,1) 435 (5,7) 50 (0,9) 435 (5,0) 17 (0,8) 415 (5,6) 8,8 (0,04)
Bocvana (9)  26 (0,8) 408 (2,7) 51 (0,7) 400 (2,1) 23 (0,6) 368 (4,3) 8,4 (0,03)
Izrael  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  63 (0,2) 488 (0,6) 29 (0,1) 478 (0,7) 8 (0,1) 434 (1,2) - - 

( )

Preglednica M7.3: Izpostavljenost učencev nasilju v šoli

Država
Skoraj nikoli Mesečno Tedensko

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov o tem, kako pogosto so izpostavljeni 9 nasilnim dejanjem 
na šoli. Učenci so označeni kot takšni, ki skoraj nikoli ne doživijo nasilja v šoli, če so na lestvici zbrali najmanj 9,3 točke, ki 
ustrezajo njihovim odgovorov, da nikoli ne doživijo 5 od 9 nasilnih dejanj in ostala 4 nekajkrat na leto. Učenci so bili označeni kot 
takšni, ki tedensko doživljajo nasilje, če so zbrali največ 7,3 točke, kar pomeni, da doživljajo 5 od 9 nasilnih dejanj enkrat ali 
dvakrat na mesec in vsakega od ostalih 4 nekajkrat na leto. Vsi ostali učenci so opredeljeni kot takšni, ki mesečno doživljajo 
nasilje. 

 Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. 
Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici 
ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.   

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Poročilo učencev                 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

VI
R:

 E
xh

ib
it 

7.
6,

IE
A

's 
Tr

en
ds

 in
 In

te
rn

at
io

na
l M

at
he

m
at

ic
s 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

St
ud

y 
–

TI
M

SS
 2

01
5



Učenci imajo visoko izobražene učitelje in ravnatelje 

Učitelji in ravnatelji so v vseh državah poročali, da so visoko izobraženi in imajo veliko 
delovnih izkušenj. 

učencev so učili učitelji, ki so 
končali univerzitetni študij 

učencev so učili učitelji, ki so  
imeli višjo stopnjo izobrazbe 

91%

34%

13%

25% učencev so učili učitelji 
z najmanj 20 leti 
izkušenj. V povprečju 
so imeli učitelji 16 let 
delovnih izkušenj. 

Večina učencev,  72 %, 
 je imela učitelje,  ki so 
diplomirali iz matematike, 
in 49 %  učencev je imelo 
učitelje, ki so diplomirali iz 
pedagoške matematike. 

Diploma iz 
matematike, 
vendar ne iz 
pedagoške 

matematike

Diploma iz 
pedagoške 

matematike, 
vendar ne iz 
matematike 

Diploma iz 
matematike in 
iz pedagoške 
matematike

36%36%

učencev je imelo ravnatelje, ki 
so končali univerzitetni študij 

učencev je imelo ravnatelje, ki 
so  imeli višjo stopnjo izobrazbe

V povprečju so imeli 
ravnatelji 9 let izkušenj. 
V 31 državah morajo 
imeti ravnatelji izkušnje s 
poučevanjem. Zaključen 
specializiran program iz 
vodenja je manj pogost. Za 
ravnatelje ga zahtevajo v 
22 državah.    

97% 50%

Ravnateljstvo Ravnateljstvo

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 
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1.8   uČitelji in ravnatelji

Izobrazba učiteljev in ravnateljev je dober kazalec izobraževalnega sistema. Višja izobrazba 
pomeni večje znanje učiteljev in ravnateljev ter boljše pogoje za doseganje večjega znanja pri učencih. 
Države se primerjajo po predpisih, ki določajo pogoje za nastop službe učitelja ali ravnatelja, ter po 
izobrazbi že zaposlenih učiteljev. Mnoge države se v zadnjem času soočajo s pomanjkanjem učiteljev 
matematike in naravoslovnih predmetov, saj služba učitelja marsikje ni spoštovana in ne pritegne 
mladih izobražencev. Z razvojem področja STEM po vsem svetu so se pojavile nove možnosti za 
zaposlitev diplomantov matematike in naravoslovja. 

 Opis izobraženosti učiteljev in ravnateljev je v TIMSS tradicionalno vključen v primerjave 
z dosežki učencev, kakor tudi v predstavitev sistemske ureditve izobraževanja, navedenega v 
Enciklopediji TIMSS. Merjenje stopnje izobrazbe med učitelji po svetu pa je v zadnjih letih postal 
poseben izziv. Po uvedbi reforme univerzitetnega študija in prepoznavanju stopenj izobrazbe po 
prejšnjih in novejših študijskih programih ter doseženih stopnjah so države sicer primerljive med seboj 
po izobrazbi strokovnjakov, ki so študij končali po prenovi, mnogo manj pa po izobrazbi tistih, ki so 
študij zaključili pred bolonjsko prenovo. Vsaka država je sprejela svoja pravila za prepoznavanje ali 
umeščanje stopenj izobrazbe, ki so jih ljudje lahko dosegli v njej pred bolonjsko prenovo, v sedanji 
dvostopenjski sistem univerzitetnega študija in višjega strokovnega izobraževanja. Skupni imenovalec 
vsem državam je razvrstitev izobraževalnih stopenj ISCED iz leta 2011, kakor jo je zasnoval UNESCO. 
Vsaka država ima svoje uradno tolmačenje stopenj ISCED, ki zajema tudi razporeditev vseh starih 
izobraževalnih programov k novim stopnjam izobrazbe po bolonjski prenovi.  

V vprašanjih o stopnjah izobrazbe za učitelje, ravnatelje pa tudi starše v TIMSS je vsaka država 
sama navedla svoje poimenovanje stopenj študija in dosežene izobrazbe, kakor so v državi prepoznani 
po ISCED 2011. Kljub temu je med državami prišlo do vsebinskih razlik. Nekatere evropske države 
so prejšnji štiriletni študij za učitelje, kot smo ga poznali tudi pri nas in se je končal z univerzitetno 
diplomo, v novem sistemu prepoznale za ekvivalentnega 1. bolonjski stopnji. Druge,  tudi Slovenija, 
pa ga štejejo za ekvivalentnega 2. bolonjski stopnji, sedanjemu magisteriju. Nadalje so ponekod stari 
znanstveni magisterij uvrstili v isto stopnjo kot doktorat, drugje pa v 2. stopnjo bolonjskega študija, 
torej enakovrednega sedanjemu magisteriju. 

Kakor koli, večina učiteljev in ravnateljev po svetu ima dokončan univerzitetni študij (e-priloga, 
preglednici 8.2 za učitelje in 8.10 za ravnatelje). Slovenija v teh primerjavah pokaže 60 % učencev, 
ki so imeli učitelja matematike z zaključeno podiplomsko stopnjo izobrazbe. Pri nas namreč prejšnji 
4-letni univerzitetni študij šteje v sedanjo 2. stopnjo univerzitetnega študija po bolonjski reformi, ki 
se v svetu imenuje podiplomski študij. 40 % učencev v Sloveniji se je uvrstilo v kategorijo z učitelji 
z višjo strokovno izobrazbo, ki ni univerzitetna. V to kategorijo spadajo vsi slovenski učitelji, ki 
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so svoje izobraževanje dokončali še v času pedagoških akademij. Ravnatelji v Sloveniji imajo vsi 
dokončan prejšnji univerzitetni študij ali drugo stopnjo trenutnega univerzitetnega študija, zato vsi 
štejejo v kategorijo podiplomsko izobraženih ravnateljev. Opozarjamo na potrebo po zelo pozorni 
interpretaciji podatkov iz drugih držav, ker so odvisni od razumevanja različnih stopenj izobrazbe 
pred in po bolonjski reformi ter njihovega umeščanja v sedanji sistem in klasifikacijo ISCED 2011.

Bolje so primerljivi podatki učiteljev o tem, ali so študirali pedagogiko ali matematiko ali 
oboje. V TIMSS smo učitelje vprašali, kaj je bilo njihovo glavno področje študija. Označili so lahko 
več področij, pri nas med njimi matematiko, pedagoško matematiko, pedagogiko in posamezne 
naravoslovne predmete. Učitelji 39 % učencev so sporočili, da so diplomirali iz obeh, matematike 
in pedagoške matematike, učitelji 40 % učencev so označili samo študij matematike, učitelji 20 % 
učencev pa samo študij pedagoške matematike. Razlike v znanju med skupinami učencev glede na 
izobrazbo učiteljev nismo izmerili (e−priloga, Preglednica 8.4). 

Učiteljeve izkušnje, ki jih merimo v letih poučevanja, ki so ga že opravili učitelji vzorčenih 
učencev, v zadnjih letih nekatere države opozarjajo na generacijski problem med učitelji. V več 
državah so veliki deleži učiteljev, ki imajo zelo veliko opravljenih let poučevanja. Pričakuje se, da se 
bo ta zrela generacija kmalu upokojila. Ker je med mladimi učiteljev bolj malo in je poklic učitelja 
slabše cenjen, se države pripravljajo na spopad s pomanjkanjem učiteljev. Med drugim so nekatere 
že začele uvajati alternativne poti do učiteljskega poklica. To pomeni, da lahko nekdo postane učitelj 
tudi, če svojo izobrazbo, ki ne zadošča dosedanjim klasičnim zahtevam za učitelja v državi, dopolni 
z novo ponujenimi programi dopolnjevanja izobrazbe za poklic učitelja.    

Tudi v Sloveniji na predmetni stopnji že opazimo pojav dozorevanja generacije učiteljev 
matematike. V Preglednici M8.1 so države navedene v padajočem vrstnem redu po povprečnih letih 
učiteljskih delovnih izkušenj. Slovenija je precej visoko, na 6. mestu med 39 državami, s povprečnimi 
21 leti opravljenega poučevanja med učitelji matematike v osnovni šoli. Vidimo, da ima pri nas več 
kot polovica učencev učitelje, ki poučujejo že vsaj 20 let, ter 30 % učencev učitelje, ki poučujejo med 
10 in 20 leti. 

Dosežki iz matematike se med učenci glede na kategorijo obsega učiteljevih izkušenj ne 
razlikujejo. Kjub večjemu številu točk v skupini učencev z učitelji, ki imajo manj kot 5 let izkušenj, je 
teh učencev zelo malo in je posledično standardna napaka zelo visoka, razlika v dosežkih z drugimi 
skupinami pa ni statistično pomembna. 

Še več učencev je imelo učitelje matematike z več kot 20 leti delovnih izkušenj v 4 državah 
vzhodne Evrope in v Italiji. Najmanj izkušenj so izkazali učitelji v Singapurju. Tam je imelo učitelje z 
manj kot 5 leti izkušenj s poučevanjem 40 % učencev.
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Litva  76 (3,6) 511 (3,6) 18 (3,3) 518 (6,9) 4 (1,5) 472 (18,9) 2 (1,2) ~ ~ 27 (0,8)
Gruzija  78 (3,1) 450 (4,0) 12 (2,7) 464 (12,2) 8 (2,0) 486 (16,3) 2 (0,8) ~ ~ 26 (0,9)
Madžarska  69 (3,6) 512 (4,5) 23 (3,5) 523 (11,1) 4 (1,5) 540 (26,8) 4 (1,1) 484 (26,4) 25 (0,8)
Italija  63 (4,1) 497 (3,6) 19 (3,2) 482 (5,6) 13 (2,7) 497 (6,3) 4 (1,6) 472 (19,4) 23 (1,0)
Ruska federacija  62 (3,3) 534 (5,7) 24 (3,5) 546 (9,1) 7 (1,7) 525 (9,8) 7 (1,7) 546 (22,6) 23 (0,7)
Slovenija  53 (3,3) 516 (2,7) 29 (2,9) 518 (4,4) 12 (2,1) 520 (6,5) 5 (1,3) 508 (7,9) 21 (0,7)
Kazahstan  57 (3,7) 536 (6,9) 21 (3,2) 521 (12,4) 12 (3,1) 515 (15,5) 10 (2,2) 517 (17,0) 20 (0,9)
Maroko  54 (3,0) 392 (3,1) 14 (2,4) 375 (6,0) 11 (2,0) 379 (7,4) 20 (2,4) 374 (5,0) 20 (0,7)
Iran  48 (3,8) 447 (6,7) 38 (3,8) 441 (6,5) 13 (2,2) 391 (7,8) 1 (0,7) ~ ~ 18 (0,5)
Egipt  46 (3,6) 394 (5,5) 22 (2,9) 405 (11,1) 23 (3,1) 376 (8,0) 9 (2,4) 393 (18,9) 17 (0,7)
Japonska  42 (3,6) 589 (3,7) 21 (3,0) 586 (7,5) 20 (2,7) 587 (5,0) 17 (2,5) 580 (5,3) 17 (0,8)
Nova Zelandija  40 (3,4) 502 (6,6) 26 (2,7) 485 (6,8) 14 (2,1) 493 (10,1) 21 (2,5) 488 (8,3) 17 (1,0)
Avstralija  36 (3,3) 514 (5,5) 28 (2,6) 505 (6,6) 19 (2,3) 508 (7,4) 18 (2,1) 498 (8,6) 16 (0,7)
Čile  36 (4,5) 430 (6,4) 21 (3,6) 431 (8,8) 22 (3,4) 430 (8,9) 21 (4,3) 429 (11,9) 16 (1,2)
Izrael  40 (2,5) 529 (7,4) 29 (2,5) 505 (10,6) 15 (1,9) 496 (9,6) 16 (1,7) 490 (9,9) 16 (0,5)
Kanada  28 (3,1) 533 (3,5) 45 (3,3) 527 (4,1) 15 (2,4) 532 (5,5) 12 (2,1) 536 (7,6) 15 (0,5)
Norveška (9)  25 (3,5) 513 (4,1) 41 (4,1) 514 (3,9) 19 (2,9) 518 (4,3) 15 (2,7) 501 (4,1) 15 (0,8)
Hong Kong  32 (3,8) 603 (9,9) 26 (3,9) 586 (9,7) 25 (3,5) 589 (7,6) 17 (3,6) 601 (11,2) 14 (0,8)
Irska  31 (2,8) 527 (5,2) 28 (2,5) 520 (7,3) 22 (2,1) 525 (6,1) 19 (2,4) 518 (4,8) 14 (0,6)
Južnoafriška rep. (9)  33 (3,5) 377 (8,7) 23 (3,4) 366 (8,8) 24 (3,2) 383 (13,1) 19 (2,9) 371 (9,2) 14 (0,7)
Južna Koreja  36 (3,2) 609 (3,6) 22 (2,9) 606 (4,9) 15 (3,1) 610 (11,1) 26 (3,0) 599 (5,6) 14 (0,6)
Švedska  21 (3,5) 502 (6,5) 46 (3,8) 504 (4,3) 20 (3,9) 502 (4,5) 13 (2,7) 482 (6,7) 14 (0,7)
Tajvan  23 (3,4) 602 (7,1) 43 (4,0) 601 (4,7) 20 (3,3) 598 (7,3) 14 (2,6) 590 (9,7) 14 (0,7)
ZDA  25 (2,9) 527 (5,8) 38 (2,9) 509 (5,1) 18 (2,3) 526 (7,0) 19 (2,0) 520 (7,1) 14 (0,6)
Združeni arab. emirati  24 (2,2) 452 (6,6) 41 (2,5) 463 (5,0) 25 (2,3) 485 (5,9) 10 (1,1) 466 (8,2) 14 (0,3)
Katar  20 (3,2) 439 (9,8) 43 (4,0) 432 (5,9) 28 (2,7) 437 (7,6) 9 (2,0) 452 (13,0) 13 (0,4)
Kuvajt  21 (3,4) 392 (11,1) 36 (4,2) 401 (8,3) 30 (3,8) 393 (11,2) 13 (2,4) 371 (13,6) 13 (0,6)
Libanon  25 (3,6) 456 (7,2) 32 (3,4) 433 (6,3) 27 (3,8) 441 (10,6) 16 (3,0) 440 (9,5) 13 (0,8)
Oman  16 (2,4) 395 (6,9) 44 (3,9) 413 (4,2) 30 (3,1) 395 (5,4) 10 (2,0) 399 (8,3) 13 (0,5)
Tajska  28 (3,1) 430 (8,8) 19 (3,0) 439 (14,3) 16 (2,7) 436 (10,8) 36 (3,8) 427 (8,7) 13 (0,9)
Bahrajn  20 (3,8) 455 (6,4) 41 (3,6) 453 (3,7) 22 (4,2) 463 (6,2) 18 (3,1) 437 (5,6) 12 (0,9)
Malezija  14 (2,4) 475 (10,8) 41 (4,0) 455 (7,4) 29 (4,0) 470 (8,3) 16 (2,9) 475 (8,9) 12 (0,6)
Malta  15 (0,1) 482 (2,6) 38 (0,2) 495 (1,6) 24 (0,1) 491 (2,0) 23 (0,1) 505 (2,2) 12 (0,0)
Anglija  17 (3,1) 511 (13,4) 25 (4,0) 524 (10,8) 29 (3,6) 508 (9,9) 29 (3,7) 525 (10,5) 11 (0,7)
Savdska Arabija  14 (3,3) 374 (11,1) 39 (4,1) 375 (8,7) 26 (3,7) 361 (6,2) 21 (3,6) 357 (8,6) 11 (0,7)
Jordanija  14 (2,4) 383 (8,1) 26 (3,2) 392 (5,9) 34 (3,8) 390 (7,2) 26 (3,2) 378 (6,5) 10 (0,5)
Turčija  11 (2,4) 476 (11,5) 31 (2,9) 497 (9,4) 25 (2,7) 452 (5,7) 33 (3,0) 420 (7,0) 10 (0,6)
Bocvana (9)  8 (2,2) 398 (8,8) 32 (4,1) 386 (4,1) 22 (3,6) 401 (5,1) 38 (4,4) 388 (4,6) 9 (0,6)
Singapur  11 (1,6) 619 (14,8) 19 (2,2) 625 (8,3) 30 (2,4) 617 (7,4) 40 (2,5) 620 (5,8) 9 (0,4)
Medn. povprečje  34 (0,5) 484 (1,2) 30 (0,5) 483 (1,2) 20 (0,5) 480 (1,6) 17 (0,4) 477 (1,8) 16 (0,1)

( )

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Odstotek 
učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Povprečje 
na lestvici

Manj kot 5 let

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev

Preglednica M8.1: Poučevalne izkušnje učiteljev                            

Država
Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

20 let ali več Med 10 in 20 leti Med 5 in 10 leti
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Po svetu so imeli ravnatelji manj delovnih izkušenj kot učitelji. V Litvi je imelo največ učencev, 
40 %, ravnatelje z več kot 20 leti izkušenj. V Sloveniji je imelo 7 % učencev ravnatelje z več kot 20 
leti izkušenj, približno po tretjina učencev je imela ravnatelje s 5 do 10 in z 10 do 20 leti izkušenj 
ter četrtina z manj kot 5 leti izkušenj. V povprečju so imeli ravnatelji pri nas 10 let izkušenj na svojem 
delovnem mestu (e-priloga, Preglednica 8.11). 

K opisu učiteljeve izobrazbe sodi tudi opis njegovega stalnega izpopolnjevanja znanja o 
poučevanju. V vseh državah imajo učitelji na razpolago več različnih dodatnih izobraževanj. V TIMSS 
smo v namen povezave z merjenjem matematičnega znanja učitelje v osmem razredu vprašali, koliko 
so se izobraževali v programih, ki so povezani s poučevanjem matematike. V Preglednici M8.2 so po 
abecednem redu držav navedeni deleži učencev, katerih učitelji so sodelovali v različnih programih 
izobraževanja o poučevanju matematike. 

Slovenski učitelji so bili najpogosteje vključeni v izpopolnjevanje iz matematičnih vsebin 
in didaktike. Okoli 60 % učencev je imelo učitelje, ki so se v zadnjih dveh letih udeležili teh vrst 
izobraževanja. Najmanj pogosto so se učitelji udeležili programov iz razumevanja kurikula, izboljšanja 
kritičnega mišljenja učencev in spretnosti reševanja problemov ter iz upoštevanja individualnih potreb 
učencev. Dobra tretjina učencev je imela učitelje, ki so sodelovali v takšnih izobraževanih programih. 
Nadalje so se slovenski učitelji 40 % učencev izobraževali o ocenjevanju znanja in učitelji več kot 
polovice učencev iz uporabe IKT pri pouku matematike. Večina evropskih držav izkazuje v splošnem 
več izobraževanja učiteljev, kot ga je bilo pri nas, le Madžarska manj.

Slovenija od mednarodnega povprečja v izobraževanju učiteljev odstopa navzdol v obsegu 
sodelovanja v programih poznavanja in razumevaja kurikula ter za razvoj kritičnega mišljenja učencev 
in reševanja problemov. Ti dve področji sta tudi kritični točki znanja naših osmošolcev. Več programov 
tovrstnega izobraževanja bi zelo verjetno pripomoglo k boljšemu razumevanju posodobljenega 
učnega načrta iz matematike in doseganju njegovega glavnega cilja − kritičnega znanja reševanja 
problemov ter abstraktnega matematičnega sklepanja, ki je bistveni del sedaj slabše naučene algebre.    
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Anglija  59 (4,2)  65 (4,4)  65 (3,7)  41 (4,7)  43 (4,4)  43 (4,3)  48 (4,4)
Avstralija  65 (2,6)  67 (2,7)  71 (2,8)  59 (2,6)  49 (3,9)  47 (3,4)  58 (3,8)
Bahrajn  45 (3,2)  65 (2,9)  44 (2,7)  69 (2,9)  60 (3,5)  58 (3,6)  64 (3,6)
Bocvana (9)  45 (4,1)  28 (3,7)  51 (4,8)  26 (4,1)  31 (4,3)  39 (4,3)  33 (4,5)
Čile  48 (4,0)  41 (4,6)  30 (3,5)  27 (4,1)  30 (4,0)  22 (3,7)  18 (3,2)
Egipt  49 (4,0)  60 (3,7)  40 (3,6)  40 (3,5)  55 (4,0)  47 (4,1)  56 (3,9)
Gruzija  39 (4,3)  41 (4,2)  41 (4,5)  53 (4,7)  40 (4,5)  34 (4,2)  35 (4,3)
Hong Kong  63 (4,3)  64 (4,7)  51 (4,5)  58 (4,5)  42 (4,5)  42 (4,4)  50 (4,4)
Iran  74 (3,0)  83 (2,9)  55 (3,9)  39 (3,5)  42 (3,4)  40 (2,7)  36 (3,0)
Irska  94 (1,2)  78 (2,6)  91 (1,7)  65 (2,9)  71 (2,5)  40 (2,6)  35 (2,7)
Italija  26 (3,3)  40 (3,4)  30 (3,7)  41 (4,0)  25 (3,2)  24 (3,3)  45 (4,1)
Izrael  69 (2,7)  70 (2,5)  60 (2,9)  65 (2,8)  42 (3,4)  34 (2,5)  51 (2,6)
Japonska  70 (3,0)  68 (3,6)  28 (3,6)  39 (3,6)  30 (3,4)  23 (3,3)  37 (3,7)
Jordanija  25 (3,3)  36 (3,4)  24 (2,7)  31 (3,3)  49 (3,3)  26 (3,4)  42 (3,8)
Južnoafriška rep. (9)  84 (3,0)  58 (3,6)  86 (2,4)  45 (3,5)  56 (3,2)  73 (2,7)  52 (3,7)
Južna Koreja  51 (3,1)  63 (3,3)  44 (3,1)  32 (3,1)  34 (3,3)  46 (3,8)  38 (3,3)
Kanada  66 (3,1)  72 (3,2)  47 (3,3)  62 (3,2)  64 (3,2)  49 (3,7)  57 (2,6)
Katar  67 (3,0)  71 (3,1)  60 (3,5)  62 (3,5)  59 (3,2)  62 (2,8)  64 (3,1)
Kazahstan  59 (3,9)  73 (3,9)  60 (4,2)  82 (3,2)  75 (3,7)  66 (4,0)  66 (3,8)
Kuvajt  63 (4,1)  62 (4,3)  61 (4,0)  45 (3,9)  56 (3,8)  50 (4,0)  57 (4,3)
Libanon  57 (4,8)  60 (4,3)  51 (4,5)  53 (4,3)  53 (4,1)  57 (4,7)  47 (4,6)
Litva  62 (4,4)  61 (4,3)  57 (3,8)  70 (3,5)  53 (3,6)  68 (3,5)  50 (4,6)
Madžarska  28 (3,3)  36 (3,3)  15 (2,7)  31 (3,5)  18 (2,7)  20 (3,2)  22 (3,3)
Malezija  47 (3,6)  65 (3,6)  46 (3,7)  36 (4,0)  70 (3,7)  56 (3,3)  33 (3,6)
Malta  45 (0,1)  60 (0,2)  54 (0,2)  57 (0,1)  33 (0,1)  41 (0,1)  44 (0,1)
Maroko  23 (3,0)  27 (2,9)  20 (2,8)  41 (3,0)  14 (2,3)  24 (2,9)  13 (2,5)
Norveška (9)  18 (3,3)  24 (3,6)  11 (2,6)  36 (3,2)  12 (2,7)  22 (3,5)  12 (2,5)
Nova Zelandija  66 (3,2)  63 (3,6)  61 (2,6)  58 (3,5)  37 (3,2)  51 (2,6)  48 (3,0)
Oman  50 (3,4)  56 (3,5)  36 (3,2)  38 (3,1)  41 (3,0)  36 (3,1)  27 (2,7)
Ruska federacija  70 (3,7)  79 (3,1)  77 (3,2)  78 (2,4)  42 (3,6)  51 (4,0)  51 (3,7)
Savdska Arabija  49 (4,8)  69 (4,3)  36 (4,1)  37 (3,8)  44 (4,5)  33 (4,1)  40 (4,3)
Singapur  68 (2,5)  90 (1,7)  65 (2,6)  62 (2,6)  55 (2,7)  51 (2,9)  38 (2,9)
Slovenija  60 (3,5)  57 (3,6)  36 (2,7)  55 (3,2)  36 (3,3)  40 (3,2)  35 (2,9)
Švedska  58 (4,6)  70 (4,4)  39 (4,5)  18 (2,5)  52 (4,1)  52 (4,0)  25 (3,6)
Tajska  70 (3,5)  73 (3,6)  56 (4,1)  63 (3,5)  57 (3,9)  50 (3,9)  31 (3,4)
Tajvan  78 (3,3)  65 (3,6)  72 (3,5)  60 (3,3)  40 (3,6)  65 (3,6)  46 (3,9)
Turčija  19 (2,6)  27 (3,2)  25 (3,0)  27 (3,0)  26 (3,0)  33 (3,3)  21 (2,7)
ZDA  78 (2,5)  70 (2,7)  84 (2,0)  65 (2,9)  62 (2,7)  61 (2,8)  59 (3,1)
Združeni arab. emirati  59 (2,4)  60 (2,8)  60 (2,3)  71 (2,1)  71 (2,2)  59 (2,6)  68 (2,1)
Medn. povprečje  56 (0,6)  59 (0,6)  50 (0,5)  50 (0,5)  45 (0,6)  44 (0,6)  42 (0,6)

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 
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Izboljšanje kritičnega 
mišljenja učencev ali 
spretnosti reševanja 

problemov

Poročilo učiteljev

Preglednica M8.2: Udeležba učiteljev v strokovnem izpopolnjevanju s področja 
                                        matematike  v zadnjih dveh letih

Odstotek učencev glede na različno strokovno izpopolnjevanje njihovih učiteljev

Država

Učitelji so lahko označili več kot en program izpopolnjevanja. 
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Obravnava vsebin iz preizkusov TIMSS
Čeprav se je obseg obravnave vsebin po svetu razlikoval, so je po poročanju učiteljev večina 
učencev učila vsebine, ki jih je zajemal preizkus znanja TIMSS. 

Čas pouka ostaja ena bistvenih učenčevih priložnosti za učenje, čeprav na učinkovitost 
izobraževalnega 

sistema 
vplivajo še 

mnogi dejavniki.  
Med državami se zelo 

razlikuje čas v šolskem 
letu za pouk matematike v osmem razredu.

Učitelji 73 % učencev 
so sporočili, da njihovo 
poučevanje zmerno 
ali zelo omejujejo 
posamezne potrebe 
učencev.
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Razprave o vlogi tehnologije v izobraževanju 
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matematike.
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1. 9  Pouk matematike v razredu

Edinstvena prednost raziskave TIMSS pred drugimi merjenji znanja ali kompetenc po svetu je 
njena kurikularna podlaga. TIMSS raziskuje in primerja načrtovan, izveden in dosežen kurikulum. 
Učni načrti opisujejo načrtovani kurikulum. Na ravni osmega razreda so v večini držav nacionalni. 
Za vsako sodelujočo državo jih podrobneje predstavljamo v Enciklopediji TIMSS (dostopna na spletni 
strani raziskave). Dosežki učencev, posebej po vsebinskih področjih, odražajo doseženi kurikulum. 
Izvedeni kurikulum pa predstavljajo podatki o tem, katere vsebine so bile predstavljene učencem v 
razredu in obravnavane tako temeljito, da so se jih učenci imeli priložnost naučiti. 

Osnovna mera izvedenega kurikula je obseg časa, ki je namenjen poučevanju vsakega 
predmeta. V Preglednici M9.1 so zapisana in prikazana števila skupnih ur pouka v osmem razredu 
po svetu ter ure, ki so bile porabljene za pouk matematike. Vse šolske ure, ki lahko v državi trajajo 
od 30 do 55 minut, smo zaradi mednarodne primerljivosti preračunali na 60-minutne ure. V prikazih 
zato nastopajo vsi podatki v 60-minutnih enotah.

Po številu ur pouka v šolskem letu za osmošolce je Slovenija z 867 letnimi urami pouka na 
lestvici 39 držav na dnu, na 4. mestu od zadaj, ob 50 urah letnega pouka manj, kot je mednarodno 
povprečje, 1021 ur. Manj ur pouka na leto imajo le Litva, Gruzija in Madžarska. Kar 16 držav 
ima več kot 1020 ur pouka, nekatere pa tudi veliko več, do 1300.  Podatki o številu ur na leto so 
zmnožek števila dni pouka in števila ur pouka na dan, ki so ju oba navedli ravnatelji. Število ur pouka 
matematike je zmnožek števila ur pouka matematike na teden, ki so ga sporočili učitelji, ter števila 
tednov pouka po poročilih ravnatelja (število šolskih dni v letu/število šolskih dni v tednu). Podatki so 
torej realizirani dnevi in ure pouka v šolskem letu 2014/2015.   

 Grafični prikaz letnega števila ur za matematiko pokaže dve državi, ki izstopata po velikem 
številu ur, Južnoafriška republika in Čile. Nato število ur enakomerno pada. Slovenija je blizu dna, 
na 8. mestu od zadaj s povprečnimi 114 urami pouka matematike, ki so bile opravljene v šolskem 
letu 2014/2015. V Sloveniji imamo 35 tednov pouka. Če bi imeli osmošolci vsak teden 1 šolsko uro 
pouka več, bi imeli v šolskem letu 27 ur več matematike. Toliko (144) ali več ur matematike imajo v 
Ruski federaciji, Italiji, ZDA in Kanadi. 
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V izhodiščih za raziskavo TIMSS do držav po vsebinskih analizah svojih učnih načrtov dosegle 
dogovor o tem, katere vsebine je vseboval preizkus znanja za učence TIMSS. Kljub skrbnemu 
prilagajanju posameznim državam se je bilo nemogoče izogniti primerom, ko neka vsebina ne nastopa 
v kurikulu posamezne ali več držav, vendar v vseh drugih, obenem pa je temeljna vsebina za ustrezno 

Država

Južnoafriška rep. (9) s 1234 (19,8) s 194 (4,2)
Čile r 1127 (18,0) s 192 (5,8)
Kanada r 949 (4,9) r 168 (2,9)
Oman r 980 (14,5) s 166 (2,7)
Tajvan  1132 (9,7)  160 (2,4)
Združeni arab. emirati r 1016 (6,4) s 159 (2,7)
Libanon r 945 (14,8) r 158 (5,0)
Katar r 1085 (1,9) r 157 (2,8)
ZDA  1135 (8,8) r 155 (3,9)
Savdska Arabija  1112 (18,7) r 155 (4,3)
Bahrajn  1032 (1,0)  153 (2,3)
Izrael r 1133 (15,5) r 153 (2,2)
Maroko  1364 (25,8) r 152 (2,4)
Italija r 1047 (9,6)  149 (2,9)
Ruska federacija  884 (9,4)  145 (3,1)
Nova Zelandija r 966 (6,9) r 144 (2,5)
Hong Kong  995 (11,7)  139 (3,1)
Avstralija r 1011 (6,3) r 139 (2,0)
Bocvana (9) r 1107 (19,5) r 138 (3,1)
Kuvajt r 997 (18,6) r 136 (3,5)
Malezija r 1172 (15,6)  135 (4,1)
Egipt  1099 (21,2)  132 (3,3)
Jordanija  976 (12,5)  132 (2,3)
Iran  971 (16,9)  131 (4,6)
Kazahstan  933 (19,4)  129 (3,4)
Singapur  1065 (0,0)  129 (1,3)
Malta  964 (0,3) r 127 (0,1)
Anglija r 1009 (8,3) r 126 (3,4)
Gruzija r 864 (16,7) r 122 (4,0)
Turčija  983 (22,6)  117 (2,7)
Litva  856 (10,2)  115 (1,7)
Slovenija r 867 (10,3) r 114 (1,3)
Južna Koreja  947 (6,0)  114 (1,2)
Madžarska  842 (10,3)  113 (2,3)
Tajska  1209 (6,8)  111 (1,7)
Irska r 963 (3,2)  109 (0,8)
Japonska  1036 (6,1)  106 (1,5)
Norveška (9)  895 (8,8) r 105 (2,2)
Švedska  921 (8,6)  99 (1,5)
Medn. povprečje  1021 (2,1)  138 (0,5)

( )
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj 
kot 70 % učencev. 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Poročilo ravnateljev in učiteljev
Skupno število ur 

pouka na leto
Ure pouka matematike na leto

Preglednica M9.1: Čas za poučevanje matematike
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starost učencev. Slovenija ima stalen problem v osmem razredu z obravnavo sistema linearnih enačb 
in poučevanjem verjetnosti. Zato st v TIMSS vključeni tako analiza pokritosti kurikula z vsebinami 
TIMSS kakor tudi dodatna analiza znanja le tistih vsebin, ki jih vsaka država potrjuje kot del svojega 
učnega načrta. Prikazi te analize pokažejo rezultate vsake države ter dosežke vseh drugih držav 
na posameznih naborih nalog, ki so jih države potrdile kot takšne, ki spadajo v obravnavano snov. 
Izsledki pokažejo, da bi se dosežki v večini držav na lastnem izboru nalog malo povišali, vendar bi 
se povišali tudi v vseh drugi državah. Naloge, ki jih države izključijo kot nepokrite, so običajno težke 
(e−priloga, preglednice poglavja F). 

Primerjava pokritosti vsebin iz preizkusov TIMSS z nacionalnimi učnimi načrti pokaže, kolikšen 
delež učencev je bil deležen obravnave snovi do preizkusa znanja. Podatke so sporočili učitelji 
v raziskavo vključenih učencev v posameznih državah tako, da so za posameznih 20 podrobnih 
vsebinskih ciljev iz izhodišč TIMSS označili, kdaj so jih učenci vključenega razreda (ki so ga učili) 
obravnavali v šoli. Štela je tudi obravnava snovi v prejšnjih letih ali nižjih razredih (e−priloga, 
Preglednica 9.4). Mednarodno povprečje je 76 % učencev, ki so bili deležni poučevanja celega 
nabora matematičnih vsebin v TIMSS. 92 % učencev je imelo priložnost učenja snovi iz poglavja 
števila, 70 % iz algebre, 77 % iz geometrije ter 60 % iz podatkov in verjetnosti. V Sloveniji so učitelji 
potrdili obravnavo celotne snovi za povprečnih 60 % učencev: 97 % učencev se je v povprečju učilo 
vsebine s področja števil, 49 % snov iz algebre, 63 % iz geometrije ter 14 % iz podatkov in verjetnosti. 

Bolj kot združene statistike so zanimive obravnave vsakega posameznega sklopa. Za Slovenijo 
podatki učiteljev sporočajo, kolikšen delež učencev je bil do preizkusa znanja deležen obravnave 
vsake snovi v spodnjem seznamu. Podatki so za vse države na vpogled v spletnem dokumentu s 
podatki o odgovorih učiteljev na njihov vprašalnik (e−priloga, Teacher Almanach).

Iz podatka o deležih učencev, ki so v šoli obravnavali snov, je lažje razumeti relativno nizke 
skupne deleže v pokritosti večjih matematičnih področij. Poleg znane nevključenosti sistema linearnih 
enačb ter skladnih in podobnih trikotnikov v učni načrt učenci tudi še niso skoraj nič slišali o smernem 
koeficientu premice ter o dveh od treh poglavij verjetnosti. Preseneča nizka obravnava razmerja med 
telesi in liki ter uporaba formul.  

  Vsebine iz preizkusa TIMSS in deleži slovenskih učencev, ki so se snov učili v šoli pred reševanjem preizkusa 
Poročilo učiteljev

Števila

1. računanje s celimi števili (99 %)
2. primerjanje in razvrščanje racionalnih števil (100 %)
3. računanje z racionalnimi števili (ulomki, decimalnimi števili in naravnimi števili) (100 %)
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4. koncept iracionalnih števil (90 %)
5. reševanje nalog, ki vsebujejo odstotke in deleže (98 %)

Algebra

6. poenostavljanje in vrednotenje algebrskih izrazov (83 %)
7. preproste linearne enačbe in neenačbe (74 %)
8. sistemi dveh enačb z dvema neznankama (3 %)
9. številski, algebrski in geometrijski vzorci ter zaporedja (nadaljevanje vzorca, iskanje   

 manjkajočih členov, posploševanje vzorcev) (70 %)
10.  predstavitve funkcij s pari točk, tabelami, z grafi, besedami ali enačbami (63 %)
11.  lastnosti funkcij (smerni koeficient, presečišče z osjo y itd.) (3 %)

Geometrija

12. geometrijske lastnosti kotov in geometrijskih likov (trikotnikov, štirikotnikov in drugih   
 pogostih večkotnikov) (99 %)

13. skladni liki in podobni trikotniki (33 %) 
14. odnosi med tridimenzionalnimi telesi in njihovimi dvodimenzionalnimi predstavitvami (13 %) 
15. uporaba formul za obseg, ploščine, površine in prostornine (59 %)
16. točke v kartezični ravnini translacija (75 %) 
17. zrcaljenje in vrtenje (96 %)

Podatki in verjetnost

18. lastnosti množic podatkov (aritmetična sredina, povprečje, sredinska vrednost, mediana,  
 najpogostejša vrednost, modus in oblike porazdelitev) (5 %)

19. interpretacija podatkov (izpeljava zaključkov, napovedovanje, ocenjevanje vrednosti   
 znotraj in preko danih podatkov) (30 %)

20. presojanje, napovedovanje in ugotavljanje verjetnosti možnih izidov (8 %)

Zgornji deleži zajemajo le deleže učencev, ki so zaključili obravnavo vsebine, ne pa tudi 
tistih, za katere so učitelji napisali, da so vsebino pravkar pričeli obravnavati, je v obravnavi ali ni 
zaključena. Deleži teh učencev so pri določenih vsebinah veliki. Skupaj s podatki iz drugih držav so 
navedeni v Almanahu. 

V pouk matematike spada tudi uporaba računalnikov, ki jo kaže Preglednica M9.2. V Sloveniji 
je imelo 19 % osmošolcev pri pouku matematike dostop do računalnikov. Dosežek iz matematike se 
med učenci z dostopom in učenci brez dostopa do računalnikov pri pouku ne razlikuje. Med 12 % 
in 14 % učencev je po učiteljevem navodilu z računalniki tudi opravljalo določene naloge vsaj enkrat 
mesečno. V celoti je uporaba računalnikov pri pouku matematike v Sloveniji med šibkejšimi glede 
na druge države, čeprav je podobna kot v nekaterih, po matematičnem dosežku precej uspešnih 
državah, npr. Hong Kongu. 
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Poročilo učiteljev

Švedska  65 (3,6) 499 (4,0) 502 (4,0)  25 (3,7)  38 (4,0)  32 (4,2)  26 (3,9)
Avstralija  62 (3,4) 512 (3,5) 506 (5,4)  51 (3,5)  52 (3,6)  48 (3,6)  44 (3,2)
Kazahstan  53 (3,9) 531 (7,6) 525 (7,4)  45 (4,5)  50 (4,1)  51 (4,2)  45 (4,5)
Kanada  50 (3,3) 528 (3,7) 533 (3,2)  35 (2,8)  36 (3,1)  33 (3,0)  31 (3,1)
Čile  49 (4,6) 423 (5,5) 437 (5,8)  29 (4,3)  36 (4,4)  32 (4,5)  36 (4,3)
Egipt  48 (3,9) 395 (6,1) 390 (5,8)  35 (4,0)  42 (4,1)  45 (4,0)  32 (3,7)
Ruska federacija  47 (3,5) 535 (5,1) 540 (6,4)  36 (3,5)  41 (3,6)  42 (3,2)  34 (3,5)
Nova Zelandija  47 (3,5) 501 (4,8) 488 (5,7)  36 (3,3)  35 (3,3)  35 (3,3)  33 (3,5)
Združeni arab. emirati  44 (2,2) 481 (4,5) 456 (3,8)  38 (2,0)  40 (2,1)  40 (2,2)  37 (2,3)
Japonska  43 (3,7) 585 (4,1) 588 (3,4)  3 (1,0)  6 (1,8)  4 (1,3)  5 (1,5)
Italija  43 (3,7) 493 (4,3) 495 (4,1)  28 (3,2)  29 (3,3)  31 (3,5)  26 (2,9)
Norveška (9)  40 (3,9) 513 (3,5) 513 (3,2)  27 (3,9)  35 (4,1)  27 (4,0)  29 (3,8)
Jordanija  39 (3,3) 394 (6,5) 378 (4,0)  29 (3,4)  28 (3,4)  32 (3,5)  25 (3,3)
Tajska  39 (4,5) 442 (8,5) 425 (6,1)  25 (4,0)  26 (4,2)  28 (4,3)  23 (4,1)
ZDA  39 (2,9) 519 (5,0) 518 (4,3) r 27 (2,8) r 31 (2,9) r 29 (2,8) r 26 (2,8)
Južna Koreja  39 (3,6) 604 (4,3) 607 (3,6)  25 (3,3)  22 (3,1)  24 (3,2)  19 (2,6)
Litva  38 (4,0) 508 (4,9) 512 (4,5)  21 (3,7)  24 (3,4)  29 (3,8)  23 (3,5)
Gruzija  38 (3,6) 453 (6,6) 452 (4,5)  33 (3,8)  31 (3,5)  34 (3,8)  33 (3,7)
Katar  36 (2,6) 422 (6,6) 445 (4,3)  31 (2,3)  33 (2,5)  30 (2,7)  26 (2,9)
Singapur  35 (2,5) 617 (6,0) 621 (4,1)  27 (2,2)  27 (2,3)  23 (2,0)  19 (2,0)
Madžarska  30 (3,8) 509 (8,0) 516 (4,6)  20 (3,3)  27 (3,6)  22 (3,2)  18 (3,0)
Bahrajn  30 (2,8) 458 (3,8) 452 (2,2)  23 (2,4)  23 (2,7)  24 (2,8)  16 (1,9)
Anglija  29 (4,1) 511 (9,7) 520 (6,0)  17 (3,6)  23 (3,7)  17 (3,3)  13 (2,9)
Tajvan  28 (3,5) 604 (6,8) 597 (2,9)  13 (2,8)  11 (2,6)  16 (2,8)  11 (2,5)
Iran  28 (3,0) 457 (8,6) 429 (5,1)  18 (2,7)  19 (2,8)  17 (2,8)  18 (2,7)
Irska  25 (2,8) 515 (6,2) 525 (3,4)  11 (1,9)  12 (2,0)  10 (1,7)  10 (1,8)
Hong Kong  21 (3,6) 591 (10,7) 596 (5,5)  13 (2,8)  12 (2,8)  13 (2,8)  12 (2,6)
Slovenija  19 (2,5) 517 (6,7) 516 (2,1)  12 (2,2)  14 (2,1)  13 (1,9)  13 (1,9)
Kuvajt  19 (3,4) 393 (16,7) 393 (4,2)  14 (3,4)  17 (3,4)  17 (3,4)  15 (3,4)
Savdska Arabija  17 (2,9) 396 (12,7) 361 (4,6)  13 (2,9)  13 (2,8)  16 (3,0)  14 (3,1)
Izrael  17 (2,4) 536 (11,8) 508 (4,3)  11 (2,0)  13 (2,2)  12 (2,1)  11 (1,9)
Turčija  16 (2,3) 471 (13,2) 456 (5,0)  13 (2,1)  11 (2,2)  15 (2,2)  12 (2,1)
Maroko  11 (2,2) 400 (6,9) 382 (2,6)  5 (1,4)  4 (1,4)  6 (1,6)  5 (1,4)
Malezija  10 (2,0) 477 (11,7) 465 (4,6)  6 (1,5)  5 (1,7)  7 (1,5)  4 (1,3)
Južnoafriška  rep. (9)  9 (1,7) 430 (12,4) 367 (4,9)  5 (1,4)  6 (1,6)  5 (1,4)  4 (1,5)
Oman  9 (1,8) 403 (9,9) 404 (3,1)  9 (1,8)  6 (1,5)  9 (1,7) r 2 (0,6)
Libanon  8 (2,3) 451 (11,8) 442 (3,9)  5 (2,0)  5 (1,8)  3 (1,1)  5 (1,8)
Bocvana (9)  8 (2,4) 375 (6,1) 393 (2,4)  3 (1,5)  3 (1,7)  4 (1,7)  2 (1,4)
Malta  4 (0,0) 470 (5,4) 495 (1,1)  2 (0,0)  2 (0,0)  2 (0,0)  2 (0,0)
Medn. povprečje  32 (0,5) 485 (1,3) 481 (0,7)  21 (0,5)  23 (0,5)  22 (0,5)  19 (0,5)

( )

Za iskanje idej 
in informacij

Za zbiranje in 
analizo 

podatkov

Za 
pridobivanje 

osnovnih 
spretnosti

Za raziskovanje 
matematičnih 

dejstev in 
konceptov

Odstotek učencev, od katerih učitelji zahtevajo, da uporabijo 
računalnik vsaj enkrat na mesec

Preglednica M9.2: Računalniške aktivnosti pri pouku matematike               

Država
Računalniki so 

dostopni 
Računalniki so 

dostopni 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. 
Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Računalniki so dostopni pri pouku matematike

Računalniki niso 
dostopni 

Odstotek učencev Povprečni dosežek
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Uporaba interneta za domače delo je v Sloveniji med osmošolci precej visoka. Okoli 70 % 
učencev ga uporablja za dostop do učnega gradiva in sodeluje s sošolci na projektih, malo manj pa 
za dostop do nalog, ki jih učitelj objavi na spletu. Okoli polovica učencev se tudi trudi bolje razumeti 
matematiko s pomočjo informacij z interneta (Preglednica M9.3). 
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Avstralija  55 (1,4)  66 (1,2)  63 (0,8)  46 (1,1)  57 (1,0)
Anglija  54 (1,5)  71 (1,4)  53 (1,4)  33 (1,9)  66 (1,1)
Bahrajn  56 (1,0)  43 (1,1)  77 (0,8)  41 (1,1)  58 (0,8)
Bocvana (9)  46 (0,8)  37 (1,0)  58 (1,1)  36 (0,8)  54 (0,8)
Čile  62 (1,0)  37 (1,4)  79 (0,9)  25 (1,2)  60 (1,0)
Egipt  57 (1,1)  34 (1,0)  58 (1,0)  56 (1,2)  64 (1,0)
Gruzija  76 (1,3)  44 (1,5)  73 (1,3)  31 (1,4)  47 (1,2)
Hong Kong  51 (1,3)  64 (1,9)  76 (1,3)  33 (1,2)  61 (1,1)
Iran  60 (1,4)  40 (1,1)  56 (1,2)  31 (1,0)  52 (1,2)
Irska  34 (1,2)  35 (2,6)  50 (1,2)  12 (1,2)  44 (1,0)
Italija  50 (1,1)  34 (2,1)  75 (1,1)  27 (1,5)  41 (1,0)
Izrael  64 (1,2)  68 (1,4)  60 (1,2)  32 (1,3)  55 (0,9)
Japonska  23 (0,8)  16 (0,9)  28 (1,0)  5 (0,5)  30 (0,8)
Jordanija  65 (1,1)  42 (1,2)  70 (1,3)  49 (1,2)  61 (1,0)
Južna Koreja  51 (1,0)  43 (1,3)  69 (1,1)  13 (0,7)  45 (0,9)
Južnoafriška rep. (9)  59 (1,1)  40 (1,3)  72 (1,1)  43 (1,4)  63 (1,0)
Kanada  45 (1,5)  58 (2,0)  76 (1,0)  32 (1,2)  56 (1,2)
Katar  59 (1,0)  61 (0,8)  66 (0,7)  43 (0,9)  61 (0,9)
Kazahstan  65 (1,1)  39 (1,5)  76 (0,9)  24 (1,3)  66 (0,9)
Kuvajt  x x  x x  x x  x x  x x
Libanon  57 (1,3)  43 (1,7)  77 (1,5)  42 (1,7)  58 (1,3)
Litva  52 (1,0)  83 (1,0)  84 (0,7)  29 (1,1)  62 (1,2)
Madžarska  40 (1,1)  58 (1,2)  76 (1,1)  26 (1,3)  41 (1,1)
Malezija  60 (1,1)  27 (1,1)  80 (1,0)  45 (1,2)  63 (1,1)
Malta  45 (0,8)  65 (0,6)  80 (0,6)  35 (0,8)  58 (0,8)
Maroko  47 (1,1)  64 (1,1)  36 (1,2)  64 (1,1)  41 (1,2)
Norveška (9)  52 (1,3)  86 (1,2)  81 (1,1)  34 (1,7)  64 (1,1)
Nova Zelandija  48 (1,4)  61 (2,2)  60 (1,5)  38 (1,8)  59 (1,0)
Oman  68 (0,9)  47 (1,0)  80 (0,7)  39 (1,0)  71 (1,0)
Ruska federacija  68 (1,0)  49 (1,9)  82 (0,9)  29 (1,5)  72 (1,1)
Savdska Arabija  44 (1,3)  55 (1,8)  39 (1,9)  57 (1,8)  42 (1,4)
Singapur  57 (0,7)  90 (0,5)  84 (0,7)  49 (0,6)  61 (0,7)
Slovenija  68 (1,6)  62 (1,7)  70 (1,2)  27 (1,3)  53 (1,2)
Švedska  67 (1,4)  81 (1,7)  71 (1,5)  47 (1,7)  54 (1,3)
Tajska  81 (0,9)  56 (1,7)  88 (0,7)  46 (1,5)  70 (1,0)
Tajvan  74 (0,9)  50 (1,1)  72 (1,0)  28 (1,0)  38 (0,8)
Turčija  54 (0,9)  24 (0,8)  75 (0,9)  19 (0,7)  66 (1,0)
ZDA  52 (1,4)  64 (1,7)  61 (1,0)  40 (1,4)  63 (0,8)
Združeni arab. emirati  70 (0,6)  69 (0,9)  83 (0,6)  44 (0,8)  69 (0,5)
Medn. povprečje  56 (0,2)  53 (0,2)  69 (0,2)  36 (0,2)  57 (0,2)

( )

Za komunikacijo z 
učiteljem 

 x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.
Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Država

Preglednica M9.3: Uporaba interneta za šolsko delo

Za iskanje informacij za  
boljše razumevanje 

matematike

Odstotek učencev, ki uporabljajo internet za naloge in delo za matematiko

Poročilo učencev

Za dostop do 
učbenikov in učnega 

gradiva 

Za dostop 
do nalog, ki jih na 

spletu objavi učitelj

Za sodelovanje s sošolci 
pri skupnih projektih 
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Ruska federacija  43 (1,3) 532 (4,7) 43 (1,1) 543 (4,7) 14 (0,9) 543 (7,4)
Kazahstan  41 (1,2) 536 (6,3) 40 (0,9) 531 (5,9) 19 (1,0) 509 (7,7)
Južnoafriška rep. (9)  34 (1,1) 382 (5,0) 38 (0,8) 389 (5,3) 28 (0,9) 348 (5,0)
Gruzija  28 (1,3) 470 (5,5) 39 (1,1) 470 (4,0) 32 (1,2) 435 (4,5)
Italija  23 (1,0) 488 (3,6) 54 (1,0) 502 (2,8) 23 (1,1) 486 (4,4)
Tajska  23 (1,2) 454 (5,1) 49 (1,0) 439 (5,0) 28 (1,4) 402 (5,3)
Singapur  22 (0,8) 633 (3,1) 55 (0,9) 631 (3,0) 23 (0,9) 586 (5,7)
Bocvana (9)  22 (0,9) 397 (3,3) 39 (0,7) 410 (2,4) 39 (1,1) 376 (2,7)
Slovenija  21 (1,2) 505 (4,0) 44 (1,1) 518 (2,6) 35 (1,5) 524 (2,9)
Hong Kong  21 (1,4) 596 (4,7) 45 (1,6) 604 (4,6) 34 (1,8) 582 (7,0)
Izrael  20 (1,2) 549 (4,1) 38 (0,9) 526 (3,8) 42 (1,4) 484 (5,6)
Kanada  19 (1,0) 529 (3,1) 42 (1,1) 534 (2,4) 39 (1,4) 524 (2,7)
Litva  19 (1,1) 501 (5,3) 45 (1,2) 512 (3,6) 36 (1,4) 517 (3,5)
Irska  19 (1,0) 531 (4,2) 49 (1,0) 533 (2,6) 32 (1,2) 507 (4,5)
Malta  18 (0,6) 513 (2,8) 44 (0,8) 516 (1,8) 38 (0,7) 472 (2,2)
ZDA  18 (1,0) 547 (5,0) 36 (0,9) 530 (3,2) 46 (1,5) 502 (3,2)
Malezija  17 (0,7) 467 (3,7) 51 (1,0) 478 (3,4) 31 (1,0) 452 (5,2)
Tajvan  15 (1,1) 608 (6,0) 44 (1,0) 613 (2,7) 41 (1,4) 582 (3,4)
Libanon  14 (1,0) 436 (5,4) 32 (1,3) 456 (4,8) 54 (1,5) 442 (4,0)
Iran  13 (0,6) 448 (7,0) 46 (0,9) 452 (4,8) 42 (1,1) 418 (4,8)
Turčija  12 (1,0) 453 (8,1) 42 (1,4) 470 (5,9) 46 (1,8) 454 (5,1)
Maroko  11 (0,5) 381 (4,0) 29 (0,7) 397 (3,0) 60 (0,8) 385 (2,3)
Madžarska  11 (0,7) 513 (5,5) 38 (1,1) 523 (4,6) 51 (1,5) 510 (4,7)
Katar  10 (0,6) 451 (6,3) 32 (0,9) 463 (4,1) 58 (0,8) 424 (3,3)
Egipt  10 (0,5) 380 (6,2) 24 (0,8) 406 (4,7) 66 (1,0) 397 (4,3)
Združeni arab. emirati  10 (0,5) 463 (4,9) 31 (0,8) 487 (3,2) 59 (1,0) 457 (2,3)
Avstralija  9 (0,8) 530 (5,6) 35 (1,2) 527 (3,4) 56 (1,6) 491 (3,7)
Norveška (9)  9 (1,0) 492 (4,2) 50 (1,3) 514 (2,7) 41 (1,5) 515 (3,0)
Jordanija  9 (0,5) 357 (5,6) 30 (0,8) 394 (3,4) 62 (0,8) 391 (3,5)
Bahrajn  8 (0,6) 440 (7,3) 22 (0,8) 456 (3,9) 70 (1,0) 458 (1,7)
Savdska Arabija  7 (0,5) 335 (8,8) 17 (0,9) 374 (8,6) 76 (1,1) 372 (4,5)
Oman  6 (0,4) 380 (7,9) 17 (0,6) 405 (4,5) 78 (0,7) 408 (2,5)
Kuvajt  6 (0,8) 375 (12,7) 18 (0,9) 404 (9,3) 76 (1,2) 392 (4,4)
Čile  4 (0,5) 425 (6,1) 28 (1,4) 432 (4,2) 67 (1,6) 428 (3,5)
Nova Zelandija  4 (0,4) 500 (8,8) 28 (1,3) 517 (3,9) 68 (1,5) 485 (3,3)
Japonska  3 (0,5) 588 (15,1) 25 (1,4) 583 (3,8) 72 (1,6) 592 (2,5)
Južna Koreja  3 (0,3) 604 (11,3) 16 (0,9) 600 (4,3) 81 (1,0) 607 (2,8)
Švedska  2 (0,3) ~ ~ 19 (1,2) 486 (4,7) 80 (1,4) 508 (2,7)
Anglija  1 (0,2) ~ ~ 26 (1,1) 539 (5,0) 73 (1,2) 514 (4,3)
Medn. povprečje  15 (0,1) 481 (1,1) 36 (0,2) 491 (0,7) 49 (0,2) 474 (0,7)

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Država

Poročilo učencev

Preglednica M9.4:  Čas, ki ga učenci na teden porabijo za 
                                          matematično domačo nalogo

3 ure ali več Med 45 minut in 3 ure 45 minut ali manj

Odstotki 
učencev

Odstotki 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotki 
učencev

Povprečni 
dosežek

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka.  
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Za domače naloge in učenje za matematiko v Sloveniji učenci porabijo relativno veliko časa. 
Po deležu učencev, ki se z matematiko izven pouka ukvarjajo vsaj tri ure na teden, je Slovenija na 
9. mestu med 39 državami. V Sloveniji, kakor je že tradicija, učenci, ki dosegajo višje znanje iz 
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matematike, doma za delo za matematiko porabijo manj časa kot manj uspešni učenci. Tokrat je 
razlika skoraj 20 točk med dosežki tistih, ki za delo za matematiko porabijo manj kot eno šolsko uro 
na dan in tistih, ki imajo z matematiko več kot tri ure dela na teden. Zelo veliko za matematiko doma 
delajo učenci v Ruski federaciji in Kazahstanu. Več kot 40 % učencev porabi za učenje in domače 
naloge več kot 3 ure na teden. Mnogo manj časa kot v Sloveniji porabijo na Švedskem, kjer velikokrat 
učenci sploh ne dobijo domače naloga, in tudi v Angliji. Države je dobro opazovati z več strani 
hkrati. Manj časa za delo doma je vsaj v Angliji deloma uravnoteženo z več urami pouka v šoli. Na 
Švedskem pa sta obe količini časa za učenje najnižji med drugimi državami.  

Učiteljevo poučevanje v razredu se prilagaja učencem. V sodobni šoli se učitelji zavedajo, da 
so pomembne potrebe vsakega posameznega učenca. Vendar je včasih težko ustreči vsem. V vseh 
državah so učitelji sporočili, da se pri poučevanju srečujejo s problemi, ki izhajajo iz prilagajanja 
poučevanja in obenem doseganja ciljev znanja med učenci z različnimi značilnostmi.

V vprašalniku smo učitelje vprašali, koliko jih po njihovi presoji pri delu v razredu omejuje  
upoštevanje različnih značilnosti učencev − sploh ne, nekoliko ali zelo: 

1. učenci, ki nimajo predznanja ali spretnosti
2. učenci, ki prihajajo v šolo slabo prehranjeni
3. učenci, ki trpijo zaradi premalo spanja
4. učenci, ki motijo pouk
5. učenci, ki jih pouk ne zanima
6. učenci z umskimi, čustvenimi ali psihološkimi posebnimi potrebami

Podatki učiteljev so bili združeni v lestvico o omejitvah poučevanja in vrednosti pripisane 
učencem razreda določenega učitelja. Učenci so bili glede na vrednosti na lestvici razporejeni v 
tri skupine po obsegu omejitev, ki jih čutijo njihovi učitelji pri poučevanju. V Preglednici M9.5 je 
mednarodna primerjava deležev učencev v razredih, kjer učitelj skoraj ne čuti problemov, v razredih, 
kjer je poučevanje deloma omejeno, in v razredih, kjer učitelji poročajo o zelo omejenem poučevanju 
zaradi potreb posameznih učencev. 

V Sloveniji je zelo veliko, kar 53 % učencev v razredih, kjer poučevanje ni omejeno. Delež je v 
mednarodi primerjavi precej visok. Nižji je le od deleža takšnih učencev na Japonskem, 76 %. Ostali 
slovenski učenci so skoraj vsi v razredih, v katerih se učitelji čutijo malo omejene pri poučevanju. 
Povprečna dosežka iz matematike v teh dveh skupinah se razlikujeta za 25 točk, kar je odločen 
znak, da je učiteljev občutek pomemben za učinkovitost pouka. Z uvajanjam posebne skrbi za otroke 
s posebnimi potrebami v naše šole se na različnih ravneh izkazujejo problemi s poučevanjem. Ti 
rezultati podpirajo sporočilo tudi pričujoče raziskave, da je potrebno učiteljem olajšati delo v razredih 
z več otroki s posebnimi potrebami, jim omogočiti več izobraževanja (ki ga tudi ni bilo zelo veliko po 
meritvah v TIMSS) in spremljati njihov glas o prepoznanih težavah. 
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Japonska  76 (3,1) 593 (2,6) 24 (3,1) 568 (4,1) 0 (0,0) ~ ~ 12,5 (0,13)
Slovenija  53 (2,8) 528 (3,3) 43 (2,7) 503 (3,3) 3 (1,2) 510 (10,9) 11,3 (0,14)
Madžarska  42 (3,5) 551 (4,7) 48 (3,5) 492 (5,1) 9 (2,3) 463 (17,3) 10,6 (0,15)
Anglija  41 (4,0) 557 (7,0) 54 (4,1) 493 (6,4) 5 (1,6) 455 (14,5) 10,8 (0,17)
Kazahstan  41 (4,2) 528 (8,0) 49 (3,9) 531 (7,6) 11 (2,5) 514 (16,4) 10,6 (0,21)
Irska  41 (3,1) 546 (3,3) 53 (3,2) 514 (4,1) 6 (1,4) 449 (16,3) 10,7 (0,11)
Švedska  40 (3,7) 520 (3,8) 53 (3,7) 489 (3,9) 6 (2,1) 476 (9,2) 10,7 (0,18)
Singapur  38 (2,2) 646 (5,3) 58 (2,2) 606 (4,9) 4 (1,1) 576 (18,9) 10,7 (0,08)
Norveška (9)  36 (4,2) 520 (4,2) 62 (4,2) 510 (2,9) 2 (1,0) ~ ~ 10,7 (0,15)
Združeni arab. emirati  36 (2,0) 507 (4,8) 60 (2,1) 448 (3,5) 4 (0,9) 431 (18,8) 10,6 (0,08)
Hong Kong  33 (4,4) 616 (5,9) 64 (4,7) 584 (6,7) 3 (1,5) 519 (52,0) 10,4 (0,14)
Malta  32 (0,1) 537 (1,9) 63 (0,1) 481 (1,4) 5 (0,1) 391 (4,8) 10,4 (0,01)
Litva  30 (3,8) 527 (7,9) 63 (4,0) 507 (3,2) 7 (1,8) 475 (9,6) 10,2 (0,14)
Izrael  30 (2,6) 565 (6,3) 51 (3,5) 498 (6,7) 19 (2,2) 467 (11,3) 9,8 (0,11)
Katar  29 (3,9) 498 (8,8) 59 (4,1) 419 (5,0) 11 (2,0) 392 (8,1) 10,2 (0,13)
Kanada  29 (2,8) 552 (4,3) 63 (3,0) 524 (3,1) 8 (1,8) 500 (8,4) 10,2 (0,11)
Nova Zelandija  29 (2,5) 540 (5,2) 67 (2,4) 477 (4,9) 5 (1,0) 433 (16,9) 10,3 (0,12)
Malezija  29 (3,4) 506 (7,7) 60 (4,1) 458 (5,1) 12 (2,5) 413 (10,7) 9,9 (0,14)
Avstralija  28 (2,3) 563 (5,7) 64 (2,3) 493 (3,4) 8 (1,4) 458 (9,2) 10,3 (0,10)
Libanon  27 (3,6) 436 (7,0) 68 (3,7) 442 (5,1) 5 (1,7) 466 (17,0) 10,2 (0,17)
Ruska federacija  26 (4,2) 545 (7,8) 62 (4,4) 538 (5,8) 12 (2,3) 519 (8,9) 10,0 (0,18)
Južna Koreja  24 (3,2) 620 (6,3) 67 (3,2) 603 (2,8) 8 (2,2) 583 (9,7) 9,9 (0,16)
ZDA  23 (2,6) 553 (6,7) 68 (2,7) 512 (3,8) 8 (1,7) 471 (10,1) 9,9 (0,12)
Tajvan  23 (3,4) 629 (8,0) 63 (3,9) 596 (2,8) 14 (2,5) 567 (10,2) 9,7 (0,15)
Italija  22 (3,4) 509 (5,2) 69 (3,6) 490 (3,2) 9 (2,3) 486 (11,7) 9,9 (0,14)
Oman  21 (2,8) 426 (6,9) 56 (3,4) 399 (3,5) 24 (2,6) 394 (5,8) 9,2 (0,12)
Gruzija  20 (3,4) 460 (7,7) 75 (3,6) 454 (3,8) 5 (1,7) 415 (9,2) 9,8 (0,12)
Bahrajn  18 (3,9) 481 (7,5) 68 (4,5) 450 (2,7) 14 (2,7) 446 (5,1) 9,6 (0,13)
Tajska  17 (3,1) 481 (14,0) 78 (3,6) 422 (4,4) 5 (1,8) 408 (23,5) 9,9 (0,12)
Kuvajt  15 (3,2) 437 (16,8) 71 (3,8) 387 (6,3) 15 (2,7) 374 (6,9) 9,4 (0,14)
Bocvana (9)  14 (3,3) 398 (7,3) 72 (3,9) 392 (2,6) 14 (3,3) 380 (7,9) 9,3 (0,15)
Južnoafriška rep. (9)  14 (2,8) 371 (16,1) 70 (3,8) 376 (5,5) 17 (2,8) 356 (9,9) 9,2 (0,13)
Čile  12 (2,8) 487 (9,9) 63 (4,4) 429 (5,0) 25 (4,1) 399 (6,2) 8,9 (0,18)
Jordanija  11 (2,3) 404 (9,5) 70 (3,6) 389 (4,1) 19 (3,0) 367 (7,4) 9,1 (0,11)
Savdska Arabija  9 (2,4) 425 (18,8) 80 (3,7) 365 (4,4) 11 (3,2) 336 (11,8) 9,1 (0,13)
Egipt  8 (1,6) 409 (18,6) 76 (3,2) 393 (4,6) 17 (3,0) 378 (9,1) 9,1 (0,11)
Iran  7 (1,6) 504 (18,5) 62 (3,1) 436 (5,0) 31 (2,9) 425 (6,5) 8,5 (0,12)
Maroko  6 (1,5) 394 (12,7) 63 (3,2) 384 (2,8) 31 (3,0) 383 (4,2) 8,5 (0,09)
Turčija  5 (1,4) 527 (17,8) 70 (2,8) 462 (5,6) 25 (2,8) 433 (7,7) 8,7 (0,11)
Medn. povprečje  27 (0,5) 510 (1,5) 62 (0,6) 475 (0,7) 11 (0,4) 446 (2,4) - - 

( )

Poučevanje je zelo omejeno
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Poročilo učiteljev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                   

Učencem so bile dodeljene točke iz ocen njihovih učiteljev o 6 omejitvah pri poučevanju. Učenci so bili ocenjeni, da imajo učitelje, 
ki jih potrebe učencev v razredu ne omejujejo pri poučevanju, če so imeli najmanj 11,4 točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 
značilnosti učencev ne omejujejo in jih delno omejujejo 3 preostale. Učenci so bili ocenjeni, da imajo učitelje, ki se čutijo zelo 
omejene zaradi posameanih potreb učencev, če so dosegli največ 7,4 točke, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 potrebe učencev 
zelo omejujejo in delno omejujejo še 3 preostale. Vsi ostali učenci so opredeljeni, da se njihovi učitelje čutijo delno omejene pri 
poučevanju zaradi različnih potreb učencev. 

Preglednica M9.5: Učitelji poročajo o omejitvah pri poučevanju zaradi potreb učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
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Odsotnost otrok od pouka je dodatni zelo moteč dejavnik, ki neposredno vpliva na doseganje 
učnih ciljev in obravnavo snovi v šoli. V mnogih državah je problem velik in ga rešujejo z različnimi 
strategijami. Osmošolce smo v raziskavi neposredno vprašali, kako pogosto manjkajo v šoli. Izbirali 
so lahko med odgovori skoraj nikoli, enkrat na mesec, enkrat na 14 dni, enkrat na teden ali večkrat. 
Rezultati pokažejo, da v mednarodnem povprečju 60 % učencev nikoli ali skoraj nikoli ne manjka pri 
pouku, slaba četrtina jih manjka enkrat na mesec, ostalih okoli 15 % pa na štirinajst dni ali večkrat 
(e−priloga, Preglednica 9.12). V Sloveniji 57 % učencev skoraj nikoli ne manjka v šoli, 32 % jih je 
odsotnih enkrat na teden, 8 % enkrat na 14 dni in 3 % vsak teden enkrat ali večkrat. 

Za ta kazalec je značilno, da se povezuje z doseženim znanjem matematike, tako pri nas, 
kot drugje v svetu. V Sloveniji so učenci, ki skoraj ne manjkajo v šoli, dosegli 521 točk (st. n. 2,6).  
Učenci, ki so odsotni enkrat na mesec, so dosegli statistično podobnih 517 točk (st. n. 2,4). Učenci, 
ki manjkajo na 14 dni, so dosegli statistično pomembno nižji 502 točki (st. n. 5,1) in tisti, ki manjkajo 
vsak teden, za precej, 25, točk manj, 477 točk (st. n. 7,8).    

Zanimive so tudi daljnovzhodne države, kjer več kot 80 % otrok nikoli ne manjka pri pouku. Tisti, 
ki manjkajo, imajo tudi do 50 točk nižje matematične dosežke. Slovenija je po odsotnosti osmošolcev 
podobna Kazahstanu in Italiji, sicer pa uvrščena med države s sorazmerno veliko odsotnostjo − v 
spodnjo tretjino lestvice po deležu osmošolcev, ki nikoli ne manjkajo pri pouku med 38 državami. 
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Delež učencev

Osmošolci so pozitivno ocenili svoje učitelje ter sporočili, da večinoma cenijo  matematiko. 
Vendar so imeli odklonilen odnos do učenja matematike: niso mu bili naklonjeni in niso bili 
samozavestni v znanju.
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Trendi 2011−2015: 33 držav
Med letoma 2011 in 2015 so stališča učencev v več državah padla kot narasla:

Povprečje na lestvici samozavesti v matematiki je padlo v 6 državah in zraslo v 4 državah. 

 Povprečje na lestvici naklonjenosti do učenja  matematiki je padlo v 10 državah in zraslo 
v 9 državah.

MATEMATIKA − OSMI RAZRED 

Učenci so  manj naklonjeni učenju matematike in so v njej manj samozavestni, kot jo 
cenijo.
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1.10  odnos učencev do učenja matematike

Odnos učencev do svojega šolskega dela raziskovalci redno povezujejo s končnim učinkom 
učenja, znanjem. Pogosto predpostavljajo, da je pogoj za uspešno učenje tudi pozitiven odnos do 
predmeta. V TIMSS se kaže, da so povezave mnogo bolj zapletene in ne gredo vedno v samo eno 
smer, od motivacije k dosežkom. 

Stališča do matematike smo v TIMSS vedno merili s ciljem, da izmerimo zunanjo in notranjo 
motiviranost za učenje, ki bi nato pojasnila razlike v dosežkih. Predpostavljeno je bilo, da večja 
motivacija pripelje do višjih dosežkov. V več izvedbah raziskave pa se je izkazalo, da so v nekaterih 
zelo uspešnih državah z visokim znanjem izmerili zelo nizko motivacijo med učenci; tudi v Sloveniji, 
še posebej med osmošolci. Že v TIMSS 2011 smo ugotovili, da so naši učenci dosegli relativno velik 
napredek v znanju, vendar so bili ob tem najmaj motivirani med vrstniki iz vseh držav. Podoben pojav 
so zasledili v nekaterih daljnoazijskih državah in na Finskem. 

Z razvojem mednarodnih raziskav znanja, tudi TIMSS, se je tudi izkazalo, da v živem 
izobraževalnem sistemu ne moremo izmeriti enostranskih vzorčnih povezav med dejavniki in znanjem. 
Ni mogoče izmeriti, koliko posamezni dejavnik ali stališče, kot je veselje do računanja, vpliva na 
znanje. Učencev namreč za potrebe merjenja ne moremo postaviti v čisto eksperimentalno okolje, iz 
katerega bi lahko izključili vse dejavnike, razen tistega, ki nas zanima, in izmerili njegov samostojni 
učinek na znanje. Dejavniki pridobivanja znanja so neločljivo povezani med seboj in v obe smeri. 
Izkušnje nam povedo, da se bodo učenci, ki jih snov zanima, več naučili. Učence, ki dobijo povratno 
informacijo od učiteljev, da so se nekaj dobro naučili, bo hkrati bolj veselil predmet, kjer so uspešni. 
Smer povezanosti med zanimanjem za predmet in znanjem torej ni prevladujoča ali znana. Podatke 
o stališčih učencev je zato potrebno razumeti v širokem okolju dogajanja v šoli in odnosov v družbi; 
to pa ne pomeni, da niso pomembni. Slab, odklonilen odnos učencev do učenja matematike nesporno 
vpliva na vzdušje pri pouku, na učiteljevo delo in povratno na učinkovitost pouka.  

V TIMSS 2015 smo starejšim učencem, osmošolcem, ki se že ozirajo po srednji šoli, postavili štiri 
sklope pomembnih vprašanj o učenju matematike: o tem, kako občutijo poučevanje svojega učitelja v 
relaciji do sebe, koliko radi se učijo matematiko, koliko matematiko cenijo in koliko so samozavestni 
v znanju matematike.
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Sklop vprašanj o zaznavanju poučevanja se povezuje s poročanjem učiteljev o tem, kako 
izvajajo pouk, kakšna je njihova komunikacija z učenci in kaj od njih pričakujejo. Učencem smo 
postavili 10 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, ne 
strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Vem, kaj pri matematiki učitelj pričakuje od mene. 
2. Učiteljevo razlago pri matematiki zlahka razumem. 
3. Zanima me, kar pri matematiki pove učitelj. 
4. Učitelj poskrbi, da pri matematiki počnemo zanimive stvari. 
5. Učitelj ima jasne odgovore na moja vprašanja. 
6. Učitelj dobro razlaga matematiko. 
7. Učitelj mi dovoli pokazati, kaj sem se naučil. 
8. Učitelj naredi različne stvari, ki mi pomagajo pri učenju. 
9. Učitelj mi pove, kako naj popravim napake, ki jih storim.
10. Učitelj posluša, ko kaj rečem. 

Odgovori učencev so bili združeni v novo lestvico, ki smo jo poimenovali zavzetost poučevanja 
učiteljev matematike. Učenci so bili glede na doseženo vrednost na lestvici razporejeni v tri skupine. 
Višja vrednost pomeni bolj zavzet, pozoren, na otroka usmerjen pouk. Rezultati so v Preglednici 
M10.1.

Slovenija se je z deležem 20 % učencev v skupini, ki je opredeljena kot takšna, ki je deležna 
zelo zavzetega poučevanja, med 39 državami uvrstila na tretjo mesto od zadaj. Manjše deleže 
učencev, ki so prepoznali poučevanje svojega učitelja kot zelo zavzeto, so izmerili na Japonskem in 
v Južni Koreji. V Sloveniji je večina 60 % učencev v skupini srednje zavzetega poučevanja. Dosežki 
se, drugače kot v četrtem razredu, razlikujejo med skupinami. Zelo zavzeto poučevanje je v Sloveniji 
doseglo 18 točk več kot srednje zavzeto, manj zavzeto poučevanje pa 15 točk manj. 

Rezultat opozarja na pomembnost spremljanja in razvoja poučevanja učiteljev skozi učenčeve 
individualne izkušnje pri pouku. Nadaljnje analize bodo pokazale, ali je tudi odnos med učiteljevim 
poučevanjem in stališčem učenca dvosmeren. Ti podatki nam ne povedo, kaj prevlada: ali so uspešnejši 
učenci pogosteje prepoznajo poučevanje njihovega učitelja kot bolj zavzeto, ali pa bolj zavzeto 
poučevanje vpliva na večjo uspešnost otrok pri učenju matematike. 
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Jordanija  68 (1,2) 394 (3,3) 25 (0,9) 377 (4,3) 7 (0,5) 361 (6,1) 11,1 (0,05)
Egipt  65 (1,4) 404 (4,1) 27 (1,0) 378 (5,9) 8 (0,6) 369 (8,0) 11,0 (0,07)
Libanon  64 (1,6) 450 (3,7) 25 (1,2) 436 (5,3) 11 (0,9) 426 (6,1) 11,0 (0,08)
Maroko  62 (1,3) 390 (2,3) 29 (0,8) 376 (3,0) 10 (0,7) 384 (4,4) 10,7 (0,05)
Južnoafriška rep. (9)  61 (1,2) 378 (4,7) 31 (0,9) 367 (5,3) 8 (0,6) 376 (7,1) 10,7 (0,05)
Turčija  60 (1,4) 470 (5,1) 31 (1,0) 438 (5,4) 10 (0,8) 445 (8,1) 10,6 (0,06)
Bocvana (9)  60 (1,4) 408 (1,8) 31 (0,9) 374 (3,5) 10 (0,9) 378 (6,3) 10,7 (0,06)
Oman  59 (1,2) 416 (2,7) 34 (1,0) 391 (3,1) 8 (0,5) 370 (5,5) 10,6 (0,04)
Iran  55 (1,6) 442 (4,8) 33 (1,0) 435 (5,3) 12 (0,9) 418 (7,1) 10,5 (0,07)
Gruzija  52 (1,2) 467 (3,6) 40 (0,9) 444 (4,3) 8 (0,7) 425 (9,2) 10,6 (0,05)
Savdska Arabija  50 (1,7) 376 (4,8) 35 (1,1) 366 (5,5) 15 (1,0) 349 (6,4) 10,2 (0,07)
Kazahstan  49 (1,7) 542 (5,6) 47 (1,6) 516 (6,2) 4 (0,4) 499 (8,4) 10,6 (0,06)
Kuvajt  49 (1,6) 398 (5,3) 37 (1,1) 391 (5,5) 15 (1,0) 384 (9,3) 10,2 (0,06)
Čile  48 (1,8) 435 (3,9) 33 (1,0) 425 (3,7) 19 (1,5) 415 (5,6) 10,1 (0,09)
Kanada  46 (1,2) 534 (2,2) 40 (0,7) 530 (2,5) 14 (1,0) 509 (3,9) 10,2 (0,05)
Izrael  45 (1,3) 513 (5,3) 36 (0,8) 515 (4,2) 20 (0,9) 504 (4,9) 10,0 (0,06)
Združeni arab. emirati  45 (0,9) 484 (2,6) 41 (0,7) 455 (2,4) 14 (0,6) 438 (3,7) 10,2 (0,04)
Ruska federacija  44 (1,2) 548 (5,5) 46 (1,1) 533 (4,7) 11 (0,8) 519 (5,6) 10,2 (0,05)
Katar  43 (1,3) 459 (3,7) 37 (0,8) 432 (3,5) 19 (1,0) 406 (4,4) 10,0 (0,06)
Tajska  43 (1,1) 431 (4,8) 48 (0,9) 432 (5,1) 9 (0,6) 430 (9,4) 10,1 (0,04)
ZDA  43 (1,2) 530 (3,5) 36 (0,7) 515 (3,3) 21 (1,0) 504 (4,0) 10,0 (0,06)
Bahrajn  42 (1,5) 466 (2,3) 37 (1,0) 452 (2,2) 21 (1,2) 438 (2,9) 9,9 (0,07)
Malta  41 (0,7) 505 (2,1) 37 (0,8) 496 (2,2) 22 (0,6) 478 (2,8) 9,8 (0,03)
Malezija  40 (1,2) 472 (4,1) 50 (0,9) 466 (3,9) 11 (0,8) 438 (5,9) 10,0 (0,05)
Litva  39 (1,7) 523 (3,7) 45 (1,1) 505 (3,1) 17 (1,5) 502 (4,3) 9,9 (0,07)
Anglija  38 (1,7) 532 (5,4) 42 (1,0) 518 (4,8) 20 (1,4) 501 (6,0) 9,8 (0,08)
Irska  37 (1,4) 528 (3,3) 41 (1,0) 523 (3,4) 22 (1,1) 517 (3,8) 9,7 (0,06)
Madžarska  34 (1,6) 530 (6,5) 46 (1,1) 507 (3,9) 20 (1,3) 505 (5,3) 9,6 (0,07)
Avstralija  34 (1,3) 521 (3,7) 42 (0,7) 506 (3,2) 24 (1,3) 485 (4,6) 9,5 (0,07)
Singapur  33 (1,0) 633 (3,6) 52 (0,8) 620 (3,4) 16 (0,8) 596 (6,3) 9,7 (0,04)
Norveška (9)  33 (1,3) 526 (3,0) 44 (1,0) 510 (2,8) 23 (1,4) 496 (3,1) 9,5 (0,06)
Nova Zelandija  32 (1,5) 506 (4,9) 44 (0,9) 495 (3,9) 24 (1,3) 475 (3,5) 9,5 (0,07)
Italija  31 (1,3) 500 (3,5) 50 (1,0) 495 (3,0) 19 (1,2) 482 (4,6) 9,6 (0,05)
Švedska  31 (1,6) 517 (3,5) 49 (1,2) 500 (3,0) 20 (1,5) 481 (4,1) 9,5 (0,07)
Hong Kong  26 (1,3) 606 (4,9) 49 (0,9) 595 (4,3) 24 (1,5) 581 (8,1) 9,3 (0,08)
Tajvan  23 (1,2) 629 (3,3) 52 (1,0) 602 (2,6) 25 (1,6) 565 (5,2) 9,2 (0,07)
Slovenija  20 (1,0) 538 (4,8) 59 (1,3) 515 (2,3) 21 (1,2) 500 (3,1) 9,2 (0,05)
Japonska  10 (0,7) 610 (5,0) 50 (1,2) 594 (2,7) 40 (1,6) 572 (3,0) 8,5 (0,05)
Južna Koreja  8 (0,5) 642 (5,0) 52 (1,2) 614 (3,2) 40 (1,4) 589 (2,7) 8,4 (0,04)
Mednarodno povprečje  43 (0,2) 494 (0,7) 41 (0,2) 478 (0,6) 17 (0,2) 464 (0,9) - 

( )

Preglednica M10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju matematike po presoji učencev

Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje Manj zavzeto poučevanje

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Poročilo učencev

Država Povprečje na lestvici

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju. Učenci so ocenjeni kot takšni, 
ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju matematike, če so imeli na lestvici vsaj 10,4 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu 
strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni manj zavzetemu poučevanju, če 
so imeli na lestvici manj od 8,2 točki, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni 
kot izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju matematike. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 
točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 
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Motivacijo za učenje matematike smo med osmošolci smo izmerili s podatki o strinjanju učencev 
z nekaterimi trditvami, ki ostajajo v raziskavi TIMSS od prve izvedbe leta1995, ter nekaj novejšimi 
trditvami iz leta 2011, ki so posebej primerne za otroke in njihovo matematiko na razredni stoopnji:

1. Z veseljem se učim matematiko.
2. Želim si, da se mi ne bi bilo treba učiti matematike.*
3. Matematika je dolgočasna.* 
4. Pri matematiki se učimo veliko zanimivega. 
5. Rad imam matematiko. 
6. Rad imam kakršno koli šolsko delo, ki vsebuje števila. 
7. Rad rešujem matematične probleme. 
8. Veselim se pouka matematike v šoli. 
9. Matematika je eden izmed mojih najljubših predmetov. 
* Obrnjena lestvica. 

Odgovori v obliki izbirnih kategorij od zelo se strinjam do sploh se ne strinjam, so bili zbrani v 
lestvico naklonjenosti do matematike na enak način kot že v TIMSS 2011. Mednarodna primerjava 
je v Preglednici M10.2. Učenci, ki so se zelo strinjali s 5 ali več izjavami in strinjali s 4, so bili 
opredeljeni kot takšni, ki se zelo radi učijo matematiko. Tisti, ki se s 5 izjavami niso strinjali, štejejo za 
učence, ki se ne učijo radi matematike. 

V letu 2015 je samo še 5 % slovenskih osmošolcev uvrščenih med učence, ki se radi učijo 
matematiko. To je spet zadnje mesto na lestvici 38 držav po deležu učencev v tej skupini in več kot 
štirikrat nižji delež od mednarodnega povprečja (22 %). To pomeni, da je v povprečju v naših osmih 
razredih komaj 1 učenec med 25, ki se res rad uči matematiko. Delež osmošolcev, ki se matematike 
ne učijo radi, je 67-odstoten ali 16 otrok v razredu s 25 učenci ter je ponovno višji od deleža v vseh 
drugih državah. Prve naslednje, Madžarska, Japonska in Južna Koreja imajo skoraj za 10 % manj 
otrok, ki se matematike ne učijo radi, kot Slovenija. Od 2011 se je delež otrok, ki matematike ne 
marajo, povečal za 4 % in enako zmanjšal delež tistih, ki jo imajo zelo ali vsaj zmerno radi. En otrok 
v razredu je torej od naklonjenosti do matematike prešel v odpor do nje. 

Dosežek učencev, ki se zelo radi učijo matematiko, je bil za 19 točk višji od dosežka učencev, 
ki se srednje radi učijo matematiko. Dosežek učencev, ki se matematike ne učijo radi, je bil za visokih 
38 točk nižji od dosežka skupine učencev, ki so srednje naklonjeni matematiki. Dodatni problem k 
samemu padcu motivacije, sicer pričakovan, je, da so učenci glede na motivacijo različno napredovali 
v matematičnem znanju od leta 2011. Za 16 in 20 točk so napredovali tisti, ki se zelo in zmerno 
radi učijo, in pol manj, samo za 8 točk, tisti, ki se matematike ne učijo radi. Problem je velik in se 
povečuje, zato potrebuje dodatno raziskovalno pozornost in temeljit razvoj strategij za ustavljanje 
padca naklonjenosti do učenja matematike v današnjem tehnološkem svetu,kjer je znanje matematike 
pomembno. Ukrepanje vseh sodelujočih je potrebno že takoj.  
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Bocvana (9)  50 (1,1) 416 (1,9) 38 (1,0) 373 (3,1) 12 (0,6) 377 (5,0) 11,4 (0,04)  0,4 (0,06) h
Maroko  44 (0,8) 411 (2,5) 40 (0,6) 368 (3,1) 16 (0,6) 357 (2,4) 11,1 (0,03)  -0,1 (0,04)  
Južnoafriška rep. (9)  39 (1,2) 386 (4,7) 42 (0,8) 362 (4,9) 19 (1,0) 377 (6,3) 10,9 (0,05)  0,1 (0,06)  
Oman  39 (1,0) 436 (3,1) 45 (0,8) 385 (2,6) 17 (0,7) 382 (3,6) 11,0 (0,04)  0,2 (0,05) h
Egipt  39 (1,5) 429 (4,1) 42 (1,0) 369 (4,7) 20 (1,0) 378 (5,0) 10,9 (0,07)  ◊ ◊  
Jordanija  39 (1,0) 410 (3,6) 37 (0,8) 373 (4,0) 24 (0,8) 377 (4,2) 10,8 (0,05)  0,0 (0,08)  
Kazahstan  34 (1,3) 548 (5,9) 54 (1,1) 522 (5,9) 12 (0,8) 503 (6,3) 11,0 (0,05)  0,1 (0,07)  
Iran  32 (1,1) 470 (6,1) 39 (0,9) 430 (4,8) 28 (1,1) 407 (4,3) 10,5 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Libanon  31 (1,3) 466 (4,5) 45 (1,5) 434 (4,7) 23 (1,4) 430 (4,6) 10,6 (0,06)  0,1 (0,08)  
Malezija  28 (1,0) 497 (4,1) 56 (0,7) 459 (3,9) 16 (0,8) 433 (4,9) 10,7 (0,04)  -0,1 (0,07)  
Turčija  28 (1,0) 495 (6,6) 42 (0,8) 445 (5,4) 30 (1,0) 443 (4,5) 10,3 (0,05)  0,0 (0,07)  
Kuvajt  26 (1,1) 413 (6,0) 38 (1,1) 392 (5,7) 36 (1,4) 379 (5,0) 10,0 (0,07)  ◊ ◊  
Združeni arab. emirati  25 (0,7) 502 (3,0) 43 (0,6) 461 (2,3) 32 (0,8) 442 (2,6) 10,2 (0,04)  -0,1 (0,05)  
Singapur  24 (0,7) 654 (3,2) 42 (0,8) 625 (3,5) 33 (0,8) 592 (4,3) 10,1 (0,03)  -0,2 (0,05) i
Gruzija  23 (1,2) 486 (4,8) 44 (1,0) 456 (4,4) 33 (1,3) 431 (4,2) 10,2 (0,06)  -0,6 (0,08) i
Savdska Arabija  21 (1,1) 396 (6,0) 37 (1,1) 370 (5,4) 42 (1,7) 354 (4,9) 9,8 (0,07)  -0,3 (0,11) i
Katar  21 (0,8) 488 (4,8) 41 (0,8) 441 (3,9) 39 (0,9) 411 (2,9) 9,9 (0,04)  -0,1 (0,07)  
Bahrajn  20 (0,9) 492 (3,5) 36 (1,0) 456 (2,7) 44 (1,4) 437 (2,1) 9,7 (0,06)  0,0 (0,07)  
Kanada  20 (0,8) 561 (2,6) 40 (0,9) 537 (2,4) 39 (1,1) 503 (2,3) 9,8 (0,05)  ◊ ◊  
Tajska  20 (0,8) 466 (7,4) 58 (0,9) 425 (4,5) 23 (1,0) 418 (5,5) 10,3 (0,04)  0,0 (0,06)  
Izrael  19 (0,9) 524 (6,6) 36 (0,7) 517 (4,9) 44 (1,1) 502 (3,8) 9,6 (0,05)  -0,2 (0,07) i
Ruska federacija  19 (1,0) 566 (6,8) 48 (0,7) 545 (5,1) 33 (1,1) 512 (4,6) 10,1 (0,04)  -0,3 (0,06) i
ZDA  17 (0,6) 554 (4,0) 36 (0,6) 528 (3,4) 47 (0,9) 499 (3,0) 9,5 (0,04)  0,0 (0,06)  
Malta  17 (0,6) 536 (3,4) 34 (0,7) 500 (2,3) 49 (0,8) 478 (1,7) 9,5 (0,03)  ◊ ◊  
Italija  17 (0,9) 537 (3,7) 32 (0,9) 506 (3,4) 51 (1,2) 473 (2,8) 9,4 (0,05)  -0,1 (0,08)  

Čile  16 (0,8) 466 (4,9) 34 (0,9) 435 (4,3) 50 (1,3) 410 (3,1) 9,5 (0,06)  -0,3 (0,07) i
Litva  15 (0,9) 553 (4,5) 41 (1,2) 515 (3,1) 43 (1,4) 493 (3,3) 9,7 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Hong Kong  15 (0,6) 638 (4,5) 39 (0,8) 605 (4,6) 46 (1,1) 572 (5,2) 9,5 (0,04)  -0,2 (0,07)  
Nova Zelandija  14 (0,6) 534 (5,9) 40 (1,0) 501 (4,5) 46 (1,2) 476 (3,1) 9,6 (0,04)  0,1 (0,07)  
Anglija  14 (0,8) 559 (6,4) 39 (1,0) 532 (4,7) 48 (1,4) 498 (4,4) 9,5 (0,06)  0,1 (0,09)  

Švedska  14 (1,3) 546 (4,7) 34 (1,2) 522 (3,4) 52 (1,5) 476 (2,9) 9,3 (0,06)  0,0 (0,07)  
Irska  14 (0,7) 562 (4,6) 35 (0,9) 537 (3,1) 52 (1,2) 505 (2,8) 9,3 (0,05)  ◊ ◊  
Avstralija  13 (0,7) 551 (4,4) 36 (0,9) 522 (3,3) 50 (1,2) 482 (3,0) 9,4 (0,05)  0,1 (0,08)  
Norveška (9)  13 (0,6) 562 (3,9) 35 (1,0) 527 (2,9) 52 (1,3) 490 (2,4) 9,3 (0,05)  ◊ ◊  
Tajvan  11 (0,5) 666 (4,4) 33 (0,7) 633 (2,8) 56 (1,0) 566 (2,9) 9,2 (0,04)  0,2 (0,07) h
Madžarska  11 (0,7) 574 (8,8) 31 (1,1) 531 (5,3) 58 (1,3) 495 (3,5) 9,1 (0,05)  0,0 (0,07)  
Japonska  9 (0,5) 640 (4,8) 32 (0,8) 614 (2,8) 59 (1,1) 563 (2,4) 9,2 (0,04)  0,1 (0,06)  
Južna Koreja  8 (0,4) 668 (4,2) 34 (0,7) 634 (3,0) 58 (0,8) 581 (2,7) 9,1 (0,04)  0,2 (0,05) h
Slovenija  5 (0,4) 560 (7,0) 28 (1,1) 541 (2,7) 67 (1,2) 503 (2,2) 8,7 (0,05)  0,2 (0,07)  

Mednarodno povprečje  22 (0,1) 518 (0,8) 39 (0,1) 485 (0,6) 38 (0,2) 462 (0,6)       

h

i

( )

Rad se učim matematiko
Srednje rad se učim 

matematiko
Matematike se ne učim rad

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Statistično pomembno višje kot v letu 2011

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v oceni TIMSS 2011.

Statistično pomembno nižje kot v letu 2011
Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v 
TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena 
tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Preglednica M10.2: Dosežki glede na naklonjenost učencev do učenja matematike

Poročilo učencev
Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 9 vprašanj o naklonjenosti do učenja matematike. Učenci so bili 
ocenjeni, da se zelo radi učijo matematiko, če so imeli na lestvici najmanj 11,4 točke, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 
izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, ki so ocenjeni, da se matematike ne učijo radi, so imeli na lestvici največ 9,4 točke, kar ustreza njihovemu 
nestrinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju s 4. Vsi ostali so ocenjeni kot učenci, ki se srednje radi učijo matematiko.

Država
Povprečje na 

lestvici
Razlika od povprečja 

lestvice v 2011
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Merjenje samozavesti v matematiki, občutka učenca o njihovi uspešnosti v tem predmetu, je v 
TIMSS tradicionalno vključeno od leta 1995. Tudi ta kazalec je bil v letu 2011 posodobljen tako, da  
bolj natančno zaznava posamezne vidike samozavesti v različnem matematičnem znanju. Učence 
smo prosili, da označijo, kako močno se strinjajo z naslednjimi trditvami. 

1. Pri matematiki sem ponavadi uspešen. 
2. Matematika je zame težja kot za večino mojih sošolcev. 
3. Matematika mi ne gre. 
4. Pri matematiki se snov hitro naučim. 
5. Matematika me dela živčnega. 
6. Dober sem pri reševanju težkih matematičnih nalog. 
7. Učitelj pravi, da sem dober v matematiki. 
8. Matematika je zame težja kot drugi predmeti. 
9. Matematika me zmede. 

Lestvica samozavesti je združila stopnjo otrokovega strinjanja z vsemi izjavami v vrednost 
samozavesti. Obenem so bili učenci po njej razvrščeni v zelo in srednje samozavestne ter 
nesamozavestne v matematiki. 

Slovenski učenci so bili vedno bolj samozavestni v matematki, kot so ji bili naklonjeni. Po deležu 
12 % učencev, ki so bili v letu 2015 prepoznani za somozavestne, je Slovenija sicer na 30. mestu, 
kar je malo bolje kot v merjenju naklonjenosti. Povprečna vrednost samozavesti ostaja na isti ravni kot 
leta 2011. 

 V letu 2015 je bilo 44 % osmošolcev srednje samozavestnih in 44 % nesamozavestnih. Srednje 
samozavestnih je toliko kot med četrtošolci, nesamozavestnih pa je v osmem razredu dvakrat več. 
Izrazito velike deleže nesamozavestnih učencev pa so, kakor tudi že v prejšnjih raziskavah, izmerili 
v državah Daljnega vzhoda. Najbolj so v svoje znanje prepričani v Kanadi, pa tudi na Norveškem 
in v ZDA. 

Učenčev občutek o njegovi uspešnosti je jasno povezan z znanjem, ki ga je pokazal na 
matematičnem preizkusu TIMSS. Zelo samozavestni so dosegli 51 točk več kot srednje samozavestni, 
nesamozavestni učenci v matematiki, ki jih je skoraj polovica, pa 56 točk manj kot srednje samozavestni. 
Razlika med zelo samozavestnimi in nesamozavestnimi je ogromnih 107 točk.
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Kanada  26 (0,7) 579 (2,1) 41 (0,8) 535 (2,3) 33 (0,9) 482 (2,2) 10,6 (0,04)  ◊ ◊  
Izrael  24 (0,9) 569 (5,0) 44 (0,8) 512 (4,4) 32 (1,0) 470 (3,6) 10,7 (0,05)  -0,4 (0,07) i
Norveška (9)  23 (0,8) 576 (2,7) 41 (0,9) 515 (2,4) 36 (1,1) 468 (2,3) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  
ZDA  21 (0,7) 573 (3,5) 40 (0,6) 530 (3,0) 39 (0,9) 480 (2,9) 10,3 (0,05)  -0,2 (0,06) i
Madžarska  19 (0,9) 597 (5,3) 39 (0,9) 528 (3,9) 42 (1,2) 465 (3,5) 10,2 (0,06)  0,4 (0,08) h
Italija  19 (0,7) 553 (2,9) 38 (1,0) 507 (3,0) 43 (1,2) 458 (2,9) 10,0 (0,05)  0,1 (0,07)  

Švedska  18 (1,0) 570 (3,3) 41 (1,1) 514 (3,1) 41 (1,2) 459 (2,9) 10,2 (0,06)  -0,1 (0,07)  
Libanon  18 (1,1) 494 (6,0) 45 (1,0) 446 (4,1) 37 (1,0) 422 (4,5) 10,4 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Jordanija  17 (0,7) 454 (4,9) 48 (0,8) 389 (3,3) 35 (0,8) 354 (3,5) 10,5 (0,04)  -0,3 (0,06) i
Oman  17 (0,6) 465 (3,9) 52 (0,7) 403 (2,4) 31 (0,7) 372 (2,8) 10,5 (0,03)  0,0 (0,05)  
Združeni arab. emirati  17 (0,5) 536 (2,9) 50 (0,6) 467 (2,1) 33 (0,7) 429 (2,5) 10,4 (0,03)  -0,2 (0,04) i
Iran  16 (0,8) 512 (5,8) 42 (0,8) 444 (5,1) 42 (1,1) 400 (3,8) 10,2 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Irska  16 (0,8) 583 (4,0) 42 (0,9) 534 (2,9) 43 (1,0) 492 (3,2) 10,0 (0,05)  ◊ ◊  
Kuvajt  15 (1,0) 450 (7,1) 47 (0,9) 394 (5,2) 38 (1,4) 368 (5,3) 10,2 (0,06)  ◊ ◊  
Katar  15 (0,6) 520 (4,7) 47 (0,8) 447 (3,4) 38 (0,9) 398 (3,3) 10,3 (0,04)  -0,2 (0,06) i
Anglija  15 (0,8) 578 (5,4) 50 (1,0) 530 (4,2) 35 (1,4) 479 (4,2) 10,3 (0,06)  0,0 (0,09)  
Avstralija  15 (0,7) 580 (3,6) 42 (0,7) 522 (3,4) 43 (0,9) 465 (2,5) 10,0 (0,04)  -0,2 (0,08)  
Litva  15 (0,8) 589 (3,6) 45 (0,9) 525 (2,7) 40 (1,2) 468 (2,8) 10,2 (0,05)  0,3 (0,07) h
Bahrajn  15 (0,5) 522 (3,7) 43 (0,9) 460 (2,2) 42 (1,1) 428 (2,3) 10,1 (0,04)  0,0 (0,05)  
Egipt  15 (0,8) 467 (4,9) 51 (0,8) 393 (4,0) 34 (1,1) 364 (4,5) 10,4 (0,05)  ◊ ◊  
Kazahstan  15 (0,8) 571 (6,7) 57 (1,0) 533 (5,6) 28 (1,3) 496 (5,9) 10,5 (0,05)  0,2 (0,08) h
Turčija  14 (0,7) 571 (5,7) 32 (0,8) 473 (6,4) 54 (1,1) 419 (3,7) 9,8 (0,05)  0,0 (0,07)  
Malta  13 (0,5) 571 (3,2) 37 (0,6) 506 (2,1) 49 (0,7) 468 (1,7) 9,7 (0,03)  ◊ ◊  
Singapur  13 (0,5) 675 (3,0) 41 (0,7) 642 (2,8) 46 (0,8) 588 (4,0) 9,7 (0,04)  -0,2 (0,05) i
Savdska Arabija  12 (0,9) 433 (7,8) 50 (1,3) 373 (4,4) 37 (1,5) 342 (5,4) 10,2 (0,05)  -0,4 (0,09) i
Ruska federacija  12 (0,6) 602 (5,0) 42 (0,9) 558 (5,2) 46 (1,1) 503 (4,8) 9,8 (0,04)  -0,1 (0,06)  
Nova Zelandija  12 (0,6) 576 (4,6) 43 (0,7) 509 (3,7) 44 (0,8) 456 (3,2) 9,9 (0,04)  -0,2 (0,07)  
Gruzija  12 (0,8) 533 (5,1) 44 (1,0) 473 (3,9) 44 (1,1) 415 (4,1) 10,0 (0,05)  -0,1 (0,06)  

Čile  12 (0,7) 506 (4,5) 36 (0,9) 441 (3,7) 52 (1,1) 401 (3,2) 9,7 (0,05)  0,2 (0,06) h
Slovenija  12 (0,5) 586 (3,7) 44 (0,9) 535 (2,3) 44 (0,9) 479 (2,6) 9,9 (0,03)  -0,1 (0,05)  

Hong Kong  10 (0,5) 660 (4,3) 36 (0,8) 611 (5,4) 54 (0,9) 571 (4,5) 9,4 (0,05)  0,2 (0,06) h
Južnoafriška rep. (9)  10 (0,6) 448 (7,5) 43 (0,9) 375 (4,6) 48 (1,1) 359 (4,8) 9,8 (0,04)  -0,2 (0,05) i
Tajvan  9 (0,4) 688 (3,7) 30 (0,7) 647 (3,3) 60 (0,9) 562 (2,6) 9,1 (0,04)  0,5 (0,07) h
Maroko  9 (0,4) 467 (3,7) 50 (0,7) 391 (2,4) 41 (0,7) 361 (2,6) 10,0 (0,02)  -0,2 (0,04) i
Bocvana (9)  8 (0,4) 475 (4,6) 45 (0,8) 396 (2,4) 47 (0,9) 381 (2,4) 9,8 (0,03)  0,0 (0,05)  
Južna Koreja  8 (0,4) 687 (4,9) 38 (0,7) 643 (2,8) 55 (0,8) 569 (2,7) 9,4 (0,03)  0,4 (0,04) h
Japonska  5 (0,3) 676 (5,3) 32 (0,8) 625 (2,9) 63 (0,9) 561 (2,2) 9,0 (0,04)  0,4 (0,05) h
Malezija  4 (0,2) 568 (6,6) 42 (0,9) 485 (4,2) 54 (0,9) 444 (3,5) 9,5 (0,03)  0,2 (0,04) h
Tajska  3 (0,3) 560 (13,9) 29 (0,9) 456 (6,3) 69 (1,0) 416 (4,2) 9,1 (0,04)  -0,2 (0,05) i

Mednarodno povprečje  14 (0,1) 554 (0,8) 43 (0,1) 494 (0,6) 43 (0,2) 449 (0,6)       

h

i

( )

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Poročilo učencev

Preglednica M10.3: Dosežki glede na samozavest učencev pri matematiki

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici samozavesti iz njihovega strinjanja z 9 izjavami. Učenci so ocenjeni kot zelo samozavestni v 
matematiki, če imajo najmanj 12,1 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci so 
ocenjeni kot nesamozavestni v matematiki, če imajo največ 9,5 točk, kar pomeni, da se ne strinjajo s 5 od 9 izjav in strinjajo s 4. Vsi ostali 
učenci so ocenjeni kot srednje samozavestni v matematiki. 

Statistično pomembno višje kot v letu 2011
Statistično pomembno nižje kot v letu 2011

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v TIMSS 2011.

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so 
sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. 
Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Povprečje na 
lestvici

Razlika od 
povprečja na 

lestvici iz 2011
Država

Zelo samozavestni Srednje samozavestni Nesamozavestni
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Zadnji kazalec stališč do matematike meri, koliko učenci cenijo ali spoštujejo znanje matematike, ki ga 
dobijo v šoli. Vedno je bil v raziskavi uporabljen le za osmošolce. Učencem smo postavili devet trditev 
in jih vprašali, koliko se strinjajo z njimi, od popolnoma do sploh ne.

1. Mislim, da mi bo znanje matematike pomagalo v vsakdanjem življenju. 
2. Matematiko potrebujem za učenje drugih šolskih predmetov. 
3. Pri matematiki moram biti uspešen, da se bom lahko vpisal na izbrano srednjo šolo ali gimnazijo. 
4. Pri matematiki moram biti uspešen, da bom dobil službo, ki si jo želim. 
5. Rad bi imel službo, kjer bi uporabljal svoje znanje matematike. 
6. Pomembno se je učiti matematiko, da napreduješ v svetu. 
7. Znanje matematike mi bo dalo več priložnosti za službo, ko odrastem. 
8. Moji starši menijo, da je pomembno, da sem uspešen pri matematiki. 
9. Pomembno je, da si dober v matematiki. 

Odgovori učencev so bili združeni v lestvico in učenci glede nanje razporejeni v skupine učencev, 
ki zelo cenijo matematko, učencev, ki jo zmerno cenijo in učencev, ki je ne cenijo. Slovenija je na 4. 
mestu od spodaj po deležu učencev, ki zelo cenijo matematiko. Na dnu lestvice so štiri daljnovzhodne 
države. Malo manj kot dve tretjini učencev pri nas sta se opredelili, da matematiko zmerno cenijo. 

Dosežki učencev glede na to, koliko jim pomeni matematika, padajo za okoli 16 točk od skupine 
do skupine. Čeprav so deleži učencev po skupinah in povezanost stališča z znanjem manjša kot pri 
naklonjenosti in samozavesti, pa je ta kazalec od leta 2011 v skupnem povprečju izkazal padec na 
lestvici. Zmanjšal se je za 0,2 točki. Če se ne bi zmanjšal, bi se Slovenija uvrstila nekaj mest višje, 
bliže Švedski in Italiji.

Vsi štirje kazalci, zavzetost poučevanja, naklonjenost učenju, samozavest in spoštovanje 
matematike, za Slovenijo kažejo pesimistične rezultate in nadaljevanje padajočega trenda. Ker se 
stališča vedno bolj povezujejo z znanjem, potrebujemo v Sloveniji zavedanje in reševanje tega problema 
na vseh ravneh izobraževanja. In, kakor smo že navedli, takojšnje ukrepanje vseh sodelujočih. 
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Južnoafriška rep. (9)  72 (0,8) 382 (4,6) 24 (0,7) 360 (5,7) 4 (0,3) 329 (7,5) 11,1 (0,04)  -0,1 (0,05)  
Bocvana (9)  72 (0,8) 411 (1,9) 25 (0,7) 359 (3,4) 3 (0,3) 312 (6,9) 11,2 (0,04)  0,1 (0,05)  
Maroko  68 (0,8) 395 (2,4) 27 (0,7) 368 (2,8) 5 (0,3) 349 (4,9) 11,1 (0,04)  -0,4 (0,05) i
Jordanija  65 (0,9) 399 (3,3) 29 (0,8) 372 (3,8) 6 (0,4) 350 (7,2) 11,0 (0,04)  0,0 (0,06)  
Egipt  61 (1,2) 409 (4,0) 32 (1,0) 374 (4,7) 7 (0,5) 365 (8,1) 10,8 (0,06)  ◊ ◊  
Oman  59 (0,9) 421 (2,6) 35 (0,7) 384 (2,8) 6 (0,4) 359 (6,3) 10,7 (0,04)  -0,2 (0,05) i
Izrael  58 (1,0) 524 (4,4) 34 (0,8) 505 (4,3) 8 (0,5) 462 (7,1) 10,5 (0,05)  -0,1 (0,06)  
Libanon  58 (1,4) 453 (3,9) 34 (1,1) 438 (4,7) 9 (0,6) 425 (7,0) 10,7 (0,07)  0,3 (0,09) h
Iran  53 (1,0) 446 (5,3) 38 (0,9) 431 (4,6) 9 (0,5) 407 (6,4) 10,4 (0,04)  0,0 (0,06)  
Kanada  51 (0,8) 540 (2,2) 42 (0,6) 522 (2,3) 7 (0,5) 483 (3,7) 10,3 (0,03)  ◊ ◊  
Tajska  50 (1,2) 446 (5,3) 45 (1,1) 421 (4,9) 5 (0,4) 390 (6,9) 10,3 (0,04)  0,1 (0,06)  
Turčija  47 (1,1) 472 (5,4) 41 (0,8) 449 (5,1) 12 (0,6) 436 (6,0) 10,1 (0,05)  0,1 (0,07)  
Anglija  46 (1,1) 526 (4,4) 46 (0,9) 518 (4,5) 8 (0,6) 490 (6,5) 10,1 (0,05)  0,0 (0,06)  
Kuvajt  46 (1,4) 405 (5,7) 42 (1,1) 388 (5,1) 12 (0,8) 366 (6,2) 10,0 (0,06)  ◊ ◊  

Čile  46 (1,0) 436 (3,6) 42 (0,9) 424 (3,6) 12 (0,8) 412 (5,2) 10,0 (0,04)  -0,3 (0,05) i
Katar  45 (1,0) 465 (3,5) 41 (0,8) 429 (3,3) 13 (0,6) 386 (5,4) 10,0 (0,04)  -0,1 (0,07)  
Združeni arab. emirati  45 (0,8) 487 (2,7) 45 (0,6) 456 (2,3) 11 (0,4) 420 (3,9) 10,0 (0,04)  -0,3 (0,05) i
Gruzija  44 (1,1) 466 (4,2) 46 (1,0) 451 (3,6) 9 (0,7) 423 (6,8) 10,1 (0,05)  -0,5 (0,06) i
ZDA  44 (0,8) 531 (3,6) 45 (0,6) 516 (3,1) 11 (0,4) 488 (3,8) 10,0 (0,03)  -0,2 (0,04) i
Malta  44 (0,7) 509 (2,2) 45 (0,8) 492 (1,8) 11 (0,5) 458 (4,6) 10,0 (0,03)  ◊ ◊  
Avstralija  43 (0,9) 524 (3,1) 46 (0,8) 501 (3,3) 12 (0,7) 464 (3,9) 9,9 (0,04)  -0,1 (0,06)  
Savdska Arabija  42 (1,4) 379 (5,4) 42 (1,0) 369 (4,8) 15 (0,9) 344 (7,2) 9,8 (0,07)  -0,3 (0,09) i
Nova Zelandija  42 (0,8) 505 (4,1) 48 (0,8) 491 (3,2) 10 (0,4) 458 (5,3) 9,9 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Bahrajn  41 (0,9) 473 (2,4) 43 (0,9) 450 (2,6) 16 (0,9) 424 (4,6) 9,8 (0,05)  -0,2 (0,07) i
Irska  41 (0,9) 534 (3,3) 48 (0,8) 520 (3,1) 11 (0,5) 501 (4,6) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  
Norveška (9)  41 (1,0) 527 (2,7) 48 (0,9) 509 (2,5) 12 (0,5) 476 (3,7) 9,8 (0,04)  ◊ ◊  
Kazahstan  40 (1,2) 538 (5,7) 52 (0,9) 522 (5,8) 8 (0,5) 523 (6,9) 10,0 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Malezija  39 (0,9) 487 (3,5) 53 (0,7) 458 (4,0) 8 (0,7) 425 (6,2) 9,8 (0,04)  -0,2 (0,07) i
Litva  37 (1,1) 523 (4,5) 53 (0,9) 507 (2,7) 11 (0,6) 490 (4,8) 9,7 (0,04)  -0,3 (0,05) i
Singapur  34 (0,8) 629 (3,5) 58 (0,7) 621 (3,4) 8 (0,4) 590 (5,8) 9,7 (0,03)  -0,3 (0,04) i
Ruska federacija  31 (1,2) 547 (6,4) 52 (1,1) 538 (4,8) 17 (0,7) 522 (5,2) 9,4 (0,05)  -0,4 (0,07) i
Madžarska  28 (0,9) 537 (6,2) 54 (0,9) 511 (3,6) 19 (0,9) 492 (5,0) 9,3 (0,05)  -0,2 (0,06) i

Švedska  28 (1,2) 518 (3,8) 58 (1,2) 501 (2,9) 14 (0,8) 471 (4,5) 9,4 (0,05)  -0,1 (0,06)  
Italija  19 (0,8) 513 (3,8) 57 (0,9) 496 (3,0) 24 (0,8) 477 (3,4) 8,9 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Slovenija  19 (0,8) 532 (4,5) 64 (1,0) 516 (2,3) 17 (0,8) 499 (2,9) 9,0 (0,03)  -0,2 (0,05) i
Hong Kong  19 (0,8) 617 (5,4) 52 (1,0) 602 (4,3) 29 (1,0) 567 (5,6) 8,7 (0,05)  -0,5 (0,06) i
Južna Koreja  13 (0,6) 656 (4,4) 63 (0,9) 614 (2,8) 24 (0,8) 557 (3,7) 8,6 (0,04)  0,0 (0,05)  
Japonska  11 (0,6) 614 (4,4) 59 (0,7) 595 (2,5) 29 (0,9) 560 (3,6) 8,5 (0,03)  0,0 (0,05)  
Tajvan  10 (0,5) 650 (4,8) 49 (0,9) 621 (2,8) 41 (1,0) 561 (2,8) 8,1 (0,04)  -0,1 (0,06)  

Mednarodno povprečje  42 (0,2) 498 (0,7) 45 (0,1) 477 (0,6) 13 (0,1) 449 (0,9) -  - - -

h

i

( )

Povprečje na 
lestvici

Zmerno cenijo matematiko Ne cenijo matematike

Učencem so bile dodeljene točke iz njihovega strinjanja z 9 izjavami o pomenu matematike. Učenci, ki so bili ocenjeni, da zelo cenijo 
matematiko, so imeli na lestvici najmanj 10,3 točke, kar ustreza njihovemu popolenemu strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. 
Učenci, ki so ocenjeni, da ne cenijo matematike so zbrali največ 7,7 točk na lestvici, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 9 izjav in 
strinajnju s 4. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki zmerno cenijo matematiko. 

Preglednica M10.4: Učenci cenijo matematiko 

Država

Poročilo učencev

Zelo cenijo matematiko

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale 
v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je 
določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve. 

Statistično pomembno višje kot v letu 2011
Statistično pomembno nižje kot v letu 2011

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v TIMSS 2011.

Razlika od 
povprečja lestvice 

v 2011Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Mednarodni naravoslovni dosežki

Singapur je na vrhu 
 naravoslovnih dosežkov.  
Med prvimi petimi so še
Japonska, Tajvan, 
Severna Koreja in  
Slovenija.

V TIMSS 2015 je 
v naravoslovju 
sodelovalo 39  držav. 

 

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

  Singapur   597

Japonska   571

   Tajvan   569

J. Koreja  556  Slovenija  551

          Hong Kong  546

       Ruska federacija   544    Anglija  537

  Kazahstan  533       Irska   530 

       ZDA  530       Madžarska  527     Kanada  526 

 Švedska  522   Litva  519        Nova Zelandija  513

          Avstralija  512    Norveška  509   Izrael  507      Italija  499 

           Turčija  493     Malta  481   Združeni arab. emirati  477

 Malezija  471   Bahrajn  466   Katar  457    Iran  456      Tajska  456 

        Oman  455  Čile  454  Gruzija 443  Jordanija  426    Kuvajt  411     Libanon  398 

       Savdska Arabija  396   Maroko  393  Bocvana  392    Egipt   371  Južnafriška r.  358

Prosimo, glejte Preglednico1.4  za statistično pomembnost razlik med državami.
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NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

 

No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Trendi 2011 − 2015: 34 držav

Trendi 1995 − 2015: 16 držav

15 držav  
višji povprečni 
dosežek

15 držav
enak povprečni  
dosežek

4 države
nižji povprečni 
dosežek

Bahrajn, Gruzija, 
Hong Kong, Japonska, 
Kazahstan, Litva, Malezija, 
Maroko, Oman, Katar, 
Slovenija, Južnoafriška r.,  
Švedska, Turčija, 
 Združeni arab. emirati

Avstralija, Čile, Tajvan, 
Anglija, Madžarska, Izrael, 
Italija, Južna Koreja, 
Libanon, Nova Zelandija, 
Norveška, Ruska federacija, 
Singapur, Tajska, 
ZDA

Bocvana, Iran,
Jordanija,
Savdska Arabija

9 držav 
višji povprečni 
dosežek

4 države
enak povprečni  
dosežek 

3 države 
 nižji povprečni 
 dosežek

Hong Kong, Irska, 
Japonska, Južna Koreja, 
Litva, Ruska federacija, 
Singapur,  Slovenija, ZDA

Avstralija,
Anglija, Iran,
Nova Zelandija

Madžarska,
Norveška,
Švedska

Trendi za osmi razred kažejo višje 
naravoslovne dosežke po svetu

 

No changes yet!No changes yet!

1995 1999 2003 2007 2011 2015

 

Mednarodni naravoslovni dosežki

Singapur je na vrhu
 naravoslovnih dosežkov. 
Med prvimi petimi so še

Japonska, Tajvan,
Severna Koreja in 
Slovenija.

V TIMSS 2015 je v naravoslovju
sodelovalo 39  držav.

Trendi 2011-2015: 34 držav

Trendi 1995-2015: 16 držav

15 držav 
višji povprečni
dosežek

15 držav
enak povprečni 
dosežek

4 države
nižji povprečni
dosežek

Bahrajn, Gruzija, 
Hong Kong, Japonska
Kazakhstan, Litva, Malezija,
Moroko, Oman,
Katar, Slovenija, Južna Afrika, 
Švedska, Turčija, 
Združeni arab. Emirati

Avstralija, Čile, Tajvan,
Anglija, Madžarska, Izrael,
Italija, Koreja, Libanon,
Nova Zelandija, Norveška,
Ruska federacija,
Singapur, Tajska,
ZDA

Bocvana, Iran,
Jordanija,
Saudova Arabija

9 držav
višji povprečni
dosežek

4 države
enak povprečni 
dosežek 

3 države
 nižji povprečni
 dosežek

Hong Kong, Irska,
Japonska, Koreja, Litva,
Ruska federacija, Singapur, 
Slovenija, ZDA

Avstralija,
Anglija, Iran,
Nova Zelandija

Madžarska,
Norveška,
Švedska

20-letni trendi kažejo nižje naravoslovne 
dosežkih pri fantih

V TIMSS 2015, ni razlik med dekleti in fanti pri  
naravoslovnih dosežkih v več kot polovici držav

Od 39 TIMSS 2015 držav:
	 •	 Dekleta imajo višji dosežek v 14 državah, v povprečju za 28 točk.

	 •	 Fantje imajo višji dosežek v 5 državah, v povprečju za 11 točk.

	 •	 20 držav ne beleži razlike med dekleti pri naravoslovnih dosežkih.

Trendi za osmi razred kažejo višje 
naravoslovne dosežke po svetu

  Singapur 597

Japonska  571

Tajvan   569

Koreja 556  Slovenija 551

         Hong Kong 546

    Ruska federacija   544    Anglija 537

 Kazakhstan 533       Irska 530 

           ZDA 530       Madžarska 527   Kanada 526 

Švedska 522   Litva 519        Nova Zelandija 513

   Avstralija 512    Norveška  509   Izrael 507  Italija 499 

Turčija 493   Malta 481 Združeni arab. Emirati 477 

 Malezija 471   Bahrajn 466   Katar 457  Iran 456        Tajska 456 

Oman 455 Čile  454  Gruzija 443   Jordanija 426    Kuvajt 411     Libanon 398 

Saudova Arabija 396 Moroko 393 Bocvana 392    Egipt 371  Južna Afrika  358

          Glej Exhibit 1.4 za statistično pomembne razlike. 

Trendi 2011-2015: 34 držav
	 •	 Leta 2011, so imeli fantje višji povprečni     
dosežek v 8 državah in dekleta v 12 državah.

	 •	 Leta 2015, so imeli fantje višji povprečni 
dosežek v 5 državah in dekleta v 12 državah.

	 •	 V	34 državah ni bilo razlik v povpečnih 
dosežkih med dekleti in fanti v 14 državah 
leta 2011  in 17 državah leta 2015.

Trendi 1995-2015: 16 držav
	 •	 Leta 1995, so imeli fantje višji povprečni dosežek 
od deklet v skoraj vseh državah (15 od 16), v 
povprečju za 21 točk. Samo v dveh državah ni bilo 
razlik v povprečnih dosežkih med spoloma.

	 •	 Leta 2015, so imeli fantje višji povprečni dosežek 
od deklet v le 3 državah, v povprečju za 11 točk. 

V 13 ržavah ni bilo razlik v povprečnih dosežkih 
med spoloma.

NARAVOSLOVJE–8. RAZRED  

SOURCE: IEA’s Trends in International Mathematics and 
Science Study – TIMSS 2015. 
http://timss2015.org/download-center/

2015, ni razlik med dekleta in fantje pri dosežkih v več kot polovici držav

20 držav ne beleži razlike med dekleta in fantje pri naravoslovnih dosežkih. Fantje imajo 
višji dosežek v 5 državah, v povprečju za 11 točk. Dekleta imajo višji dosežek v 14 državah, v 
povprečju za 28 točk.
Leta 1995 so bili fantje uspešnejši v 15  državah leta 2015 pa v le 3 državah od 16, ki merijo 
trende. 
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2.1 naravoslovni dosežki

Najpomembnejši rezultat raziskave TIMSS so primerjave med dosežki učencev v različnih 
državah. Prikazene so primerjave med dosežki na preizkusih znanja iz naravoslovja za osmošolce 
v 39 državah, ki so sodelovale v raziskavi leta 2015. Posebna pozornost je posvečena slovenskim 
rezultatom. Učenci so svoje znanje izkazali z reševanjem preizkusa znanja, ki je vseboval polovico 
matematičnih in polovico naravoslovnih nalog. Vsak učenec je v postopkih modeliranja rezultata 
pridobil meritev svojega matematičnega in naravoslovnega dosežka v obliki distribucije dosežka 
na lestvici med 0 in 1000 točkami. Značilnosti lestvic dosežkov raziskave TIMSS so bile določene 
leta 1995. Lestvice znanja imajo povprečje 500 točk in standardni odklon 100 točk v vsaki izvedbi 
raziskave TIMSS. S posebnimi statističnimi metodami se lestvice v vsakokratni raziskavi preračunajo in 
uravnovesijo tako, da dopuščajo neposredno primerjavo z dosežki, izmerjenimi v prejšnjih izvedbah, 
kljub različnemu naboru nalog v preizkusih in sodelujočih držav. Osnova preračuna lestvic so rezultati 
držav, ki so sodelovale v vseh merjenjih. Slovenija je sodelovala v vseh ponovitvah raziskave TIMSS 
in ima zato zelo kakovostne podatke merjenja trendov v znanju matematike in naravoslovja od leta 
1995 dalje. 

Porazdelitev dosežkov iz naravoslovja je za vsako sodelujočo državo prikazano v Preglednici 
N1.1. Preglednica za vsako državo vsebuje povprečno število doseženih točk učencev v državi z 
intervalom zaupanja in razponom dosežka srednje polovice učencev (od 25. do 75. percentila), kakor 
tudi dosežke ekstremnih skupin (5. in 95. percentil). Države si sledijo po padajočem vrstnem redu 
glede na povprečni dosežek. Poleg dosežka je v oklepaju navedena standardna napaka. O statistično 
pomembnih razlikah med dosežkoma dveh držav lahko govorimo, če se intervala zaupanja okoli 
dosežkov ne prekrivata (± 2 standardni napaki). V preglednicah sta ob rezultatu države udeleženke 
različna simbola, ki kažeta, ali je bil dosežek države statistično pomembno višji (puščica navzgor) ali 
nižji (puščica navzdol) od povprečnih 500 točk, ki jih imenujemo povprečje TIMSS.

Mednarodne primerjave znanja naravoslovja kažejo, da so azijske države še vedno v ospredju 
sodelujočih držav tudi v osmem razredu. Iz preglednice naravoslovnih dosežkov izbrane populacije 
učencev osmega razreda lahko vidimo, da so razlike v povprečnih dosežkih držav precejšnje. Glede 
na povprečje TIMSS 500 točk je 19 od 39 držav doseglo statistično pomembno višje in 20 držav 
statistično pomembno nižje rezultate. 

Med osmimi razredi ima najvišje povprečje v naravoslovju Singapur (v povprečju 97 točk nad 
povprečjem). Naslednji dve državi na lestvici dosežkov sta Japonska in Tajvan, ki sta v povprečju 
dosegli okoli 70 točk nad povprečjem TIMSS. Med 7 državami z visokim dosežkom spadajo še Južna 
Koreja, Slovenija, Hong Kong in Ruska federacija. Tudi tu so razlike v povprečnih dosežkih držav 
precejšne. Južnoafriška republika, ki je na dnu lestvice, ima dosežek 358 točk. 
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Država Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

2 Singapur 597 (3,2) h
Japonska 571 (1,8) h
Tajvan 569 (2,1) h
Južna Koreja 556 (2,2) h
Slovenija 551 (2,4) h
Hong Kong 546 (3,9) h
Ruska federacija 544 (4,2) h
Anglija 537 (3,8) h
Kazahstan 533 (4,4) h
Irska 530 (2,8) h

† ZDA 530 (2,8) h
Madžarska 527 (3,4) h

1 † Kanada 526 (2,2) h
Švedska 522 (3,4) h

2 Litva 519 (2,8) h
† Nova Zelandija 513 (3,1) h

Avstralija 512 (2,7) h
Norveška (9) 509 (2,8) h

3 Izrael 507 (3,9)  

Povprečje TIMSS 500  
2 Italija 499 (2,4)  

Turčija 493 (4,0)  

Malta 481 (1,6) i
Združeni arab. emirati 477 (2,3) i
Malezija 471 (4,1) i
Bahrajn 466 (2,2) i
Katar 457 (3,0) i
Iran 456 (4,0) i
Tajska 456 (4,2) i
Oman 455 (2,7) i
Čile 454 (3,1) i

1 2 Gruzija 443 (3,1) i
Jordanija 426 (3,4) i
Kuvajt 411 (5,2) i
Libanon 398 (5,3) i
Savdska Arabija 396 (4,5) i
Maroko 393 (2,5) i
Bocvana (9) 392 (2,7) i
Egipt 371 (4,3) i
Južoafriška rep. (9) 358 (5,6) i

h

i

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Preglednica N1.1: Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Povprečje na 
lestvici

Glej dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Lestvica dosežkov TIMSS je bila vzpostavljena leta 1995 na skupni porazdelitvi dosežka vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 1995. Sklicna točka pri 500 točkah, 
povprečje TIMSS, je bila določena kot povprečje združene porazdelitve iz vseh držav. Enota na lestvici je bila določena tako, da 100 točk ustreza standardnemu odklonu 
porazdelitve.

Povprečje države je statistično pomembno nižje 
od povprečja TIMSS za 8. razred. 

Povprečje države je statistično pomembno višje  
od povprečja TIMSS za 8. razred. 
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Slovenski dosežek iz naravoslovja je zelo dober. Slovenski osmošolci so dosegli 551 točk na 
lestvici dosežkov TIMSS in 5. mesto med sodelujočimi državami. Dosežek slovenskih učencev je 51 
točk nad povprečjem TIMSS. Slovenski dosežek ima relativno majhno standardno napako. Intervali, 
ki kažejo dosežke na 5., 25., 75. in 95. percentilu, so za Slovenijo dokaj kratki, kar pomeni, da so 
dosežki naših učencev med seboj relativno blizu in je znanje znotraj države homogeno.

Norveška je v tokratno raziskavo ob osmošolcih, ki vedno sodelujejo v izračunih trendov, vključila 
še ločeno merjenje znanja med svojimi devetošolci. Ti so po starosti bliže drugim populacijam učencev 
v TIMSS iz skandinavskih držav. Norvežani so v dosedanjih ponovitvah raziskave težko raziskovali 
neuspeh svojih osmošolcev, saj se ti niso učili veliko vsebin, ki jih je zajel preizkus znanja TIMSS. 
Z merjenjem znanja med devetošolci, ki so večino snovi obravnavali v šoli, bodo lažje presojali o 
učinkovitosti svojega izobraževalnega sistema.

Za TIMSS 2015 je značilno, da je v merjenju znanja osmošolcev sodelovalo precej manj držav 
kot v merjenju znanja četrtošolcev. Razlogi so deloma finančni, deloma pa obremenjenost držav in 
njihovih učencev z več različnimi cikličnimi mednarodnimi raziskavami za populacijo 13−15 let starih 
učencev, katerih izvedba je sovpadala v letu 2015. Mednarodne primerjave dosežkov skozi leta je 
zato treba pozorno opazovati v luči sodelujočega števila držav. Vsi izračunani in objavljeni trendi 
za vsako državo so primerljivi z njenimi rezultati v prejšnjih izvedbah. Mesta na lestvicah držav, 
po doseženem rezultatu, pa iz jasnih razlogov niso primerljiva med leti izvedbe TIMSS, za nobeno 
populacijo.     

Statistične razlike med dosežki osmošolcev iz posameznih držav so prikazane v Preglednici 
N1.2. Če pogledamo razlike v dosežkih med državami glede na to, ali so statistično pomembno nižji 
ali višji, lahko vidimo, da ima Singapur višji rezultat od preostalih držav. Znanje naših osmošolcev je 
slabše samo od znanja vrstnikov treh azijskih držav, in sicer Singapurja, Japonske in Tajvana. Znanje 
naših učencev je enako znanju vrstnikov treh držav (Južne Koreje, Hong Konga in Ruske federacije), 
medtem ko je boljše od znanja učencev iz ostalih sodelujočih držav od Anglije navzdol.
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Singapur 597 (3,2)  h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Japonska 571 (1,8) i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Tajvan 569 (2,1) i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Južna Koreja 556 (2,2) i i i   h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Slovenija 551 (2,4) i i i     h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Hong Kong 546 (3,9) i i i i     h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Ruska federacija 544 (4,2) i i i i      h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
Anglija 537 (3,8) i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h h h h h

Kazahstan 533 (4,4) i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h h h h
Irska 530 (2,8) i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h h h
ZDA 530 (2,8) i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h h h

Madžarska 527 (3,4) i i i i i i i         h h h h h h h h h h h h h h h
Kanada 526 (2,2) i i i i i i i i       h h h h h h h h h h h h h h h h

Švedska 522 (3,4) i i i i i i i i        h h h h h h h h h h h h h h h
Litva 519 (2,8) i i i i i i i i i i i  i     h h h h h h h h h h h h h

Nova Zelandija 513 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i      h h h h h h h h h h h
Avstralija 512 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i      h h h h h h h h h h h

Norveška (9) 509 (2,8) i i i i i i i i i i i i i i i     h h h h h h h h h h h
Izrael 507 (3,9) i i i i i i i i i i i i i i i      h h h h h h h h h h
Italija 499 (2,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h h h h h

Turčija 493 (4,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   h h h h h h h h h
Malta 481 (1,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   h h h h h h h

Združeni arab. emirati 477 (2,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h h
Malezija 471 (4,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i    h h h h h
Bahrajn 466 (2,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   h h h h h

Katar 457 (3,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      
Iran 456 (4,0) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      

Tajska 456 (4,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      
Oman 455 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      

Čile 454 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i      
Gruzija 443 (3,1) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Jordanija 426 (3,4) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Kuvajt 411 (5,2) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Libanon 398 (5,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Savdska Arabija 396 (4,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Moroko 393 (2,5) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Bocvana (9) 392 (2,7) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Egipt 371 (4,3) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Južnoafriška rep. (9) 358 (5,6) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

h
i

Povprečni dosežek je statistično pomembno višji od povprečja
Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji od povprečja

Preglednica N1.2: Primerjava povprečnih naravoslovnih dosežkov med državami 

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Test značilnosti upošteva primerjave med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.

Država

Navodilo: Glejte podatke v vrstici izbrane sodelujoče države za primerjavo dosežka z dosežki držav v stolpcih. Simboli določajo, ali je povprečni dosežek države v 
vrstici statistično pomembno nižji ali višji od povprečnih dosežkov drugih držav ali pa med posameznima dvema državama razlika ni statistično pomembna.
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Singapur 597 (3,2) h h h h h h h h h
Japonska 571 (1,8) h h h h h h h h h

Tajvan 569 (2,1) h h h h h h h h h
Južna Koreja 556 (2,2) h h h h h h h h h

Slovenija 551 (2,4) h h h h h h h h h
Hong Kong 546 (3,9) h h h h h h h h h

Ruska federacija 544 (4,2) h h h h h h h h h
Anglija 537 (3,8) h h h h h h h h h

Kazahstan 533 (4,4) h h h h h h h h h
Irska 530 (2,8) h h h h h h h h h
ZDA 530 (2,8) h h h h h h h h h

Madžarska 527 (3,4) h h h h h h h h h
Kanada 526 (2,2) h h h h h h h h h

Švedska 522 (3,4) h h h h h h h h h
Litva 519 (2,8) h h h h h h h h h

Nova Zelandija 513 (3,1) h h h h h h h h h
Avstralija 512 (2,7) h h h h h h h h h

Norveška (9) 509 (2,8) h h h h h h h h h
Izrael 507 (3,9) h h h h h h h h h
Italija 499 (2,4) h h h h h h h h h

Turčija 493 (4,0) h h h h h h h h h
Malta 481 (1,6) h h h h h h h h h

Združeni arab. emirati 477 (2,3) h h h h h h h h h
Malezija 471 (4,1) h h h h h h h h h
Bahrajn 466 (2,2) h h h h h h h h h

Katar 457 (3,0) h h h h h h h h h
Iran 456 (4,0) h h h h h h h h h

Tajska 456 (4,2) h h h h h h h h h
Oman 455 (2,7) h h h h h h h h h

Čile 454 (3,1) h h h h h h h h h
Gruzija 443 (3,1)  h h h h h h h h

Jordanija 426 (3,4) i  h h h h h h h
Kuvajt 411 (5,2) i i   h h h h h

Libanon 398 (5,3) i i      h h
Saudova Arabija 396 (4,5) i i i     h h

Moroko 393 (2,5) i i i     h h
Bocvana (9) 392 (2,7) i i i     h h

Egip 371 (4,3) i i i i i i i   
Južnoafriška rep. (9) 358 (5,6) i i i i i i i   

h

i Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji od povprečja

Po
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Preglednica N1.2: Primerjava povprečnih naravoslovnih                                                                     
dosežkov med državami (nadaljevanje)

Test značilnosti upošteva primerjave med pari držav. 5 % teh primerjav bi bilo statistično pomembnih zaradi samega naključja.

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Država

Povprečni dosežek je statistično pomembno višji od povprečja
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V Sloveniji smo v raziskavi TIMSS 2015 izmerili napredek v znanju osmošolcev iz naravoslovja. 
Od leta 2011 do 2015 se je naravoslovje poučevalo po prenovljenih učnih načrtih. V prikazih sprememb 
v povprečnih naravoslovnih dosežkih držav, ki imajo primerljive podatke iz prejšnjih raziskav TIMSS 
za osmi razred, so prikazani povprečni dosežeki raziskav, v katerih so države sodelovale, razlika 
dosežkov med leti z oznako, ali je dosežek statistično pomembno nižji ali višji, ter porazdelitev 
naravoslovnega dosežka za posamezno izvedbo raziskave (Preglednica N1.3). 

Tudi v osmem razredu v Sloveniji beležimo splošno naraščanje povprečnega naravoslovnega 
dosežka. Ravno tako kot v četrtem razredu smo zabeležili statistično pomembna napredovanja med 
vsemi merjenji, razen med letoma 2007 in 2011. Slovenija je tudi med redkimi državami, ki od leta 
1995 dalje niso zabeležile nobenega statistično pomembnega padaca tako v četrtem kot osmem 
razredu. Leta 1999 je Slovenija sodelovala v raziskavi s svojim takratnim osmim razredom osemletke, 
ki pa ni primerljiv s sedanjim osmim razredom dvetletke, zato za leto 1999 slovenski podatki niso 
navedeni.

Spremembe povprečnega dosežka posamezne države skozi izvedbo raziskave od leta 1995 
do 2015 so dodatno prikazane še z grafičnimi prikazi (e-priloga, Preglednica 1.6). Iz grafičnih 
prikazov lahko vidimo, da je povprečni dosežek slovenskih učencev osmih razredov z vsako naslednjo 
izvedbo raziskave višji. Čeprav lestvice na posameznih prikazih niso enotne, je na vseh enak razmik 
med točkami. Prikazi so urejeni padajoče po stopnji napredovanja in omogočajo hiter vpogled v 
največje skoke med dosežki. V osmem razredu so naši učenci napredovali za 37 točk v naravoslovnih 
dosežkih od leta 1995 do 2015.
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2015 537 (3,8) 4  -5  -7  -2  3  
‡ 2011 533 (4,9)   -9  -11  -5  0  
† 2007 542 (4,4)     -2  3  8  
¶ 2003 544 (4,0)       5  11 h
† 1999 538 (4,8)         5  

3 † 1995 533 (3,5)           

2015 512 (2,7) -7  -3  -15 i   -2  
2011 519 (4,7)   4  -8    6  
2007 515 (3,6)     -12 i   1  
2003 527 (3,9)         13 h

‡ 1995 514 (3,9)           

2015 466 (2,2) 13 h -2  28 h     
¿ 2011 452 (1,9)   -15 i 14 h     

2007 467 (1,7)     29 h     
2003 438 (1,7)           

2015 392 (2,7) -13 i         
2011 404 (3,6)           

2015 454 (3,1) -7    41 h 34 h   
2011 461 (2,5)     49 h 41 h   
2003 413 (2,8)       -8    
1999 420 (3,8)           

2015 371 (4,3)   -37 i -50 i     
2007 408 (3,6)     -13 i     
2003 421 (3,9)           

1 2 2015 443 (3,1) 23 h 22 h       
1 2011 420 (3,0)   -1        
1 2007 421 (4,6)           

2015 546 (3,9) 11 h 16 h -10 i 16 h 36 h
2011 535 (3,4)   5  -21 i 6  25 h

† 2007 530 (5,0)     -26 i 1  20 h
† 2003 556 (3,0)       27 h 46 h
† 1999 530 (3,5)         20 h

1995 510 (5,9)           

2015 456 (4,0) -18 i -3  3  8  -6  
2011 474 (4,0)   15 h 21 h 26 h 12 h
2007 459 (3,7)     6  11 h -4  

2 2003 453 (2,4)       5  -9 i
1999 448 (3,8)         -15 i
1995 463 (3,7)           

 h

i

Ψ

¿
( )

Iran

Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Testirana je ista kohorta učencev kot v drugih državah, vendar kasneje, v začetku naslednjega leta.

Glej dodatek C.2 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

Trendi rezultatov za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. Trendi rezultatov za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v poljskem in ruskem jeziku. Južoafriška republika (9) je bila 
testirana leto kasneje.

nedavno leto precej višje

nedavno leto precej nižje

Gruzija

Hong Kong

Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v 
prejšnjih letih.

Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Preglednica 1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov  

Razlike skozi leta
Država

1999

Bocvana (9)

Čile

Egipt
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Avstralija

Bahrajn
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2015 530 (2,8)         12 h
1995 518 (5,1)           

2 2015 499 (2,4) -2  4  8 h 6    
2011 501 (2,4)   6  10 h 8    
2007 495 (2,9)     4  2    
2003 491 (3,1)       -2    

2 1999 493 (4,0)           

3 2015 507 (3,9) -9          
3 2011 516 (4,0)           

2015 571 (1,8) 13 h 17 h 19 h 21 h 16 h
2011 558 (2,4)   4  6  8 h 3  
2007 554 (1,8)     2  4  -1  
2003 552 (1,9)       3  -2  
1999 550 (2,1)         -5  
1995 554 (1,8)           

2015 426 (3,4) -23 i -56 i -49 i -24 i   
2011 449 (4,1)   -33 i -26 i -1    
2007 482 (4,0)     7  31 h   
2003 475 (3,7)       25 h   
1999 450 (3,8)           

2015 556 (2,2) -5  2  -3  7 h 10 h
2011 560 (2,0)   7 h 2  12 h 14 h
2007 553 (2,0)     -5 i 4  7 h

¿ 2003 558 (1,6)       10 h 13 h
1999 549 (2,7)         3  
1995 546 (2,1)           

2015 358 (5,6) 26 h         
ψ 2011 332 (3,6)           

Katar
2015 457 (3,0) 38 h         
2011 419 (3,2)           

2015 533 (4,4) 43 h         
2011 490 (4,2)           

Kuvajt
2015 394 (4,8)   -24 i       

¿ 2007 418 (2,8)           
Libanon

2015 398 (5,3) -8  -15  5      
2011 406 (5,0)   -8  13      
2007 414 (6,0)     20 h     
2003 393 (4,2)           

 h

i

Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Jordanija

Kazahstan

Južna Koreja

nedavno leto precej nižje

Južnoafriška rep. (9)

1999

Italija

Preglednica 1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov (nadaljevane)

Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v prejšnjih 
letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta

Japonska

Irska

nedavno leto precej višje

2011 2007 2003 1995

Izrael
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Litva
2 2015 522 (3,0) 8 h 3  3  34 h 58 h
1 2011 514 (2,5)   -5  -6  26 h 50 h
1 2007 519 (2,6)     -1  30 h 55 h
1 2003 519 (2,2)       31 h 56 h

1 ¿ 1999 488 (4,1)         25 h
1 2 1995 464 (4,0)           

2015 527 (3,4) 5  -12 i -16 i -25 i -9 i
2011 522 (3,1)   -17 i -20 i -30 i -14 i
2007 539 (2,9)     -4  -13 i 2  

2 2003 543 (2,8)       -10 i 6  
1999 552 (3,6)         16 h
1995 537 (3,2)           

Malezija
2015 471 (4,1) 44 h 0  -40 i -22 i   
2011 426 (6,2)   -44 i -84 i -66 i   
2007 471 (6,0)     -40 i -22 i   
2003 510 (3,6)       18 h   
1999 492 (4,3)           

Malta
2015 481 (1,6)   24 h       
2007 457 (1,2)           

Maroko
2015 393 (2,5) 17 h         
2011 376 (2,2)           

Norveška (8)
2015 489 (2,4) -5  2  -5    -25 i
2011 494 (2,6)   8 h 1    -20 i
2007 487 (2,2)     -7 i   -28 i
2003 494 (2,2)         -21 i
1995 514 (2,4)           

Nova Zelandija
† 2015 513 (3,1) 1    -7  3  2  

2011 512 (4,6)     -8  2  1  
2003 520 (5,0)       10  9  
1999 510 (5,1)         -1  
1995 511 (4,9)           

Oman
2015 455 (2,7) 35 h 32 h       
2011 420 (3,2)   -3        
2007 423 (2,9)           

2015 544 (4,2) 2  15 h 30 h 15  22 h
2 2011 542 (3,3)   13 h 29 h 13  20 h

2007 530 (3,7)     16 h 0  7  
2003 514 (3,6)       -16 i -9  
1999 529 (6,4)         7  

2 1995 523 (4,4)           

2015 396 (4,5) -40 i         
2011 436 (3,8)           

 h

i

2003 19992011 2007 1995

nedavno leto precej višje

nedavno leto precej nižje

Savdska Arabija

Preglednica 1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov (nadaljevane)

Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v 
prejšnjih letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta

Ruska federacija

Porazdelitev naravoslovnih dosežkov

Madžarska
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2 2015 597 (3,2) 7  29 h 19 h 29 h 16 h
2 2011 590 (4,3)   23 h 12 h 22 h 10  

2007 567 (4,4)     -11  -1  -13  
2003 578 (4,2)       10  -3  
1999 568 (8,0)         -12  
1995 580 (5,6)           

2015 551 (2,4) 8 h 14 h 31 h   37 h
2011 543 (2,6)   5  22 h   29 h
2007 538 (2,2)     17 h   24 h
2003 520 (1,9)         7 h
1995 514 (2,8)           

2015 522 (3,4) 13 h 12 h -2    -30 i
2011 509 (2,6)   -1  -15 i   -43 i
2007 511 (2,5)     -14 i   -42 i
2003 524 (2,7)         -28 i
1995 553 (4,3)           

2015 456 (4,2) 5  -15 i   -26 i   
2011 451 (4,0)   -20 i   -31 i   
2007 471 (4,3)       -12 i   
1999 482 (3,9)           

2015 569 (2,1) 6  8 h -2  0    
2011 564 (2,3)   3  -7  -5    
2007 561 (3,6)     -10 i -8    
2003 571 (3,5)       2    
1999 569 (4,2)           

2015 493 (4,0) 10 h         
2011 483 (3,4)           

† 2015 530 (2,8) 5  10 h 3  15 h 17 h
2 2011 525 (2,4)   5  -3  10  12 h

2 † 2007 520 (2,9)     -7  5  7  
‡ 2003 527 (3,2)       12 h 15 h

1999 515 (4,4)         2  
† 1995 513 (5,5)           

2015 477 (2,3) 12 h         
2011 465 (2,4)           

 h

i

ZDA

Združeni arab. emirati

nedavno leto precej višje

nedavno leto precej nižje

Preglednica 1.3: Trendi naravoslovnih dosežkov (nadaljevane)

Navodilo: Podatki v vrstici kažejo, ali so rezultati TIMSS 2015 statistično pomembno višji (h ) ali nižji (i   ) od rezultatov raziskave TIMSS v 
prejšnjih letih.

Država
Povprečje na 

lestvici

Razlike skozi leta
Porazdelitev naravoslovnih dosežkov
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Ker se raziskava TIMSS izvaja vsaka 4 leta, je kohorta učencev četrtega razreda iz leta 2011 
v letu 2015 dosegla osmi razred. Sedemindvajsetim državam, ki so sodelovale v raziskavah v obeh 
letih z obema populacijama učencev, raziskava TIMSS omogoča meritev napredka znanja od četrtega 
do osmega razreda. Rezultati, ki so prikazani v Preglednici N1.4, prikazujejo razlike v povprečnih 
naravoslovnih dosežkih od povprečja TIMSS (500) učencev četrtega razreda v letu 2011 in učencev 
osmega razreda v letu 2015 ter osmega razreda leta 2011 in leta 2015. Primerjamo lahko spremembo 
dosežka iste populacije učencev po napredovanju za štiri razrede, od četrtega razreda v letu 2011 
do osmega razreda v letu 2015.

Slovenija leta 2015 kaže velik napredek in nadpovprečno znanje naravoslovja pri obeh 
populacijah učencev. Učenci, ki so bili leta 2011 v četrtem razredu in so dosegli 20 točk nad 
povprečjem TIMSS, imajo v svojem osmem razredu še višji dosežek, in sicer 51 točk nad povprečjem 
TIMSS, kar je za Slovenijo zelo spodbuden izsledek raziskave. 
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Država Država

Južna Koreja 87 (2,1) h Singapur 90 (3,7) h 
Singapur 83 (3,4) h Južna Koreja 89 (2,0) h 
Japonska 59 (1,9) h Japonska 69 (1,8) h 
Ruska federacija 52 (3,4) h Ruska federacija 67 (3,2) h 
Tajvan 52 (2,2) h Hong Kong 57 (2,9) h 
ZDA 44 (2,1) h Tajvan 55 (1,8) h 
Hong Kong 35 (3,7) h Kazahstan 50 (4,4) h 
Madžarska 34 (3,7) h ZDA 46 (2,2) h 
Švedska 33 (2,8) h Slovenija 43 (2,4) h 
Anglija 29 (3,0) h Madžarska 42 (3,3) h 
Italija 24 (2,7) h Švedska 40 (3,6) h 
Slovenija 20 (2,6) h Anglija 36 (2,4) h 
Avstralija 16 (2,9) h Litva 30 (2,7) h 
Litva 15 (2,4) h Avstralija 24 (2,9) h 
Nova Zelandija -3 (2,4)   Italija 16 (2,6) h 
Kazahstan -5 (5,1)   Nova Zelandija 6 (2,7) h 
Norveška (4) -6 (2,5) i Norveška (4) -7 (2,2) i 
Čile -20 (2,5) i Turčija -17 (3,3) i 
Turčija -37 (4,7) i Čile -22 (2,7) i 
Gruzija -45 (3,9) i Bahrajn -41 (2,6) i 
Iran -47 (3,8) i Gruzija -49 (3,7) i 
Bahrajn -51 (3,5) i Združeni arab. emirati -49 (2,8) i 
Savdska Arabija -71 (5,5) i Katar -64 (4,1) i 
Združeni arab. emirati -72 (2,5) i Oman -69 (3,1) i 
Katar -106 (4,3) i Iran -79 (4,0) i 
Oman -123 (4,3) i Savdska Arabija -110 (4,9) i 
Maroko -236 (4,4) i Maroko -148 (4,7) i 

Država Država

Singapur 90 (4,3) h Singapur 97 (3,2) h 
Tajvan 64 (2,3) h Japonska 71 (1,8) h 
Južna Koreja 60 (2,0) h Tajvan 69 (2,1) h 
Japonska 58 (2,4) h Južna Koreja 56 (2,2) h 
Slovenija 43 (2,6) h Slovenija 51 (2,4) h 
Ruska federacija 42 (3,3) h Hong Kong 46 (3,9) h 
Hong Kong 35 (3,4) h Ruska federacija 44 (4,2) h 
Anglija 33 (4,9) h Anglija 37 (3,8) h 
ZDA 25 (2,4) h Kazahstan 33 (4,4) h 
Madžarska 22 (3,1) h ZDA 30 (2,8) h 
Avstralija 19 (4,7) h Madžarska 27 (3,4) h 
Litva 14 (2,5) h Švedska 22 (3,4) h 
Nova Zelandija 12 (4,6) h Litva 22 (3,0) h 
Švedska 9 (2,6) h Nova Zelandija 13 (3,1) h 
Italija 1 (2,4)   Avstralija 12 (2,7) h 
Norveška (8) -6 (2,6) i Italija -1 (2,4)   
Kazahstan -10 (4,2) i Turčija -7 (4,0)   
Turčija -17 (3,4) i Norveška (8) -11 (2,4) i 
Iran -26 (4,0) i Združeni arab. emirati -23 (2,3) i 
Združeni arab. emirati -35 (2,4) i Bahrajn -34 (2,2) i 
Čile -39 (2,5) i Katar -43 (3,0) i 
Bahrajn -48 (1,9) i Iran -44 (4,0) i 
Savdska Arabija -64 (3,8) i Oman -45 (2,7) i 
Gruzija -80 (3,0) i Čile -46 (3,1) i 
Oman -80 (3,2) i Gruzija -57 (3,1) i 
Katar -81 (3,2) i Savdska Arabija -104 (4,5) i 
Maroko -124 (2,2) i Maroko -107 (2,5) i 

h
i

Tabela N1.4: Relativni dosežki populacije učencev v 4. razredu iz leta 2011, ki so bili                                                       
populacija učencev 8. razreda leta 2015

2015 − Osmi razred

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

2011 − Četrti razred

2011 − Osmi razred

Povprečje države je statistično pomembno višje od povprečja TIMSS.

Povprečje države je statistično pomembno nižje od povprečja TIMSS.

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

2015 − Četrti razred

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Razlika med dosežkom in povprečjem 
TIMSS (500)

Trend rezultatov za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v poljščini in ruščini.
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Med pomembnejše temeljne analize dosežkov spada tudi analiza razlik med spoloma. V zadnjih 
letih razlike v svetu in pri nas postajajo večje in dobivajo nekatere stalne značilnosti. Preglednica 
N1.5 prikazuje naravoslovne dosežke v raziskavi sodelujočih učencev za osmi razred po spolu ter 
razlike med spoloma. Razlika med dosežki dekleti in fanti je prikazana v diagramu, ki kaže velikost 
razlike in to, komu je v prid. Posebej so s temnejšo barvo označene razlike v tistih državah, kjer so 
razlike statistično pomembne. V 20 državah od 39 držav, ki so v raziskavi sodelovale z 8. razredom, 
med dekleti in fanti ni razlik v naravoslovnih dosežkih, fantje imajo višje dosežke le v 5 državah in 
dekleta v 14 državah. V Sloveniji med dekleti in fanti v osmem razredu ni statistično pomembnih razlik 
v naravoslovnih dosežkih.

Trendi naravoslovnih dosežkov med dekleti in fanti (e-priloga, Preglednica 1.13) za Slovenijo 
kažejo stalen napredek znanja. Dekleta so narisane s svetlejšo črto in fantje s temnejšo črto. V Sloveniji 
so v raziskavi leta 1995 in 2003 fantje dosegli statistično pomembno višji dosežek od deklet. Razlik 
v naravoslovnih dosežkih med spoloma v raziskavah od leta 2003 do 2011 ni bilo. V raziskavi leta 
2015 se je začel kazati trend višjih dosežkov v prid deklet, saj so 
dekleta dosegla 4 točke višji rezultat od fantov, vendar razlika v 
rezultatih med skupinama ni statistično pomebna.

Downloaded from timss2015.org/download-center
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Exhibit 1.13: Trends in Science Achievement by Gender (Continued) 
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Višji dosežek deklic Višji dosežek dečkov

Savdska Arabija 51 (1,6) 423 (4,9) 49 (1,6) 368 (8,0) 55 (9,5)
Bahrajn 48 (0,9) 492 (3,2) 52 (0,9) 442 (3,4) 50 (5,0)
Kuvajt 50 (2,5) 434 (5,1) 50 (2,5) 387 (8,2) 47 (8,7)
Oman 48 (1,7) 478 (2,9) 52 (1,7) 433 (3,6) 45 (4,4)
Jordanija 50 (2,6) 447 (4,0) 50 (2,6) 405 (5,3) 41 (6,7)
Združeni arab. emirati 50 (2,5) 492 (3,5) 50 (2,5) 461 (4,4) 31 (6,7)
Katar 50 (3,0) 471 (3,6) 50 (3,0) 441 (5,2) 30 (6,0)
Bocvana (9) 51 (0,6) 403 (3,3) 49 (0,6) 381 (3,1) 22 (3,3)
Tajska 54 (1,5) 465 (4,4) 46 (1,5) 445 (5,2) 20 (4,8)
Turčija 48 (0,8) 503 (4,1) 52 (0,8) 484 (4,5) 19 (3,1)
Egipt 53 (2,3) 377 (5,9) 47 (2,3) 364 (5,4) 13 (7,6)
Libanon 53 (1,6) 403 (4,9) 47 (1,6) 393 (6,7) 10 (4,7)
Malezija 50 (1,8) 476 (4,0) 50 (1,8) 466 (4,8) 10 (3,5)
Južoafriška rep. (9) 51 (1,1) 362 (6,7) 49 (1,1) 353 (5,5) 9 (5,1)
Malta 49 (0,3) 485 (2,2) 51 (0,3) 477 (2,2) 8 (3,1)
Maroko 46 (0,7) 397 (2,3) 54 (0,7) 390 (3,4) 7 (3,0)
Kazahstan 49 (0,9) 536 (5,2) 51 (0,9) 530 (4,5) 6 (3,9)

3 Izrael 49 (1,2) 510 (4,1) 51 (1,2) 504 (4,7) 6 (4,1)
Iran 48 (0,9) 459 (4,4) 52 (0,9) 454 (6,6) 5 (8,0)
Slovenija 48 (0,7) 553 (2,8) 52 (0,7) 549 (2,7) 4 (2,7)
Irska 50 (1,1) 531 (2,8) 50 (1,1) 529 (3,9) 2 (3,7)
Anglija 51 (1,6) 537 (4,7) 49 (1,6) 536 (4,5) 1 (5,2)
Japonska 51 (1,0) 571 (2,2) 49 (1,0) 570 (2,5) 1 (3,1)

2 Litva 50 (0,8) 520 (3,3) 50 (0,8) 519 (3,4) 1 (3,7)
† Nova Zelandija 51 (2,0) 513 (3,2) 49 (2,0) 512 (4,3) 1 (4,2)

1 2 Gruzija 47 (0,9) 444 (3,3) 53 (0,9) 443 (3,9) 1 (3,7)
Švedska 48 (1,0) 523 (4,2) 52 (1,0) 522 (3,5) 1 (3,4)

2 Singapur 49 (0,6) 596 (3,3) 51 (0,6) 597 (4,0) 1 (3,7)
Tajvan 49 (0,8) 568 (2,3) 51 (0,8) 571 (2,6) 3 (2,6)
Južna Koreja 47 (0,5) 554 (2,2) 53 (0,5) 557 (2,8) 3 (2,7)
Norveška (9) 50 (0,7) 507 (3,1) 50 (0,7) 511 (3,2) 4 (2,9)
Ruska federacija 49 (0,9) 542 (4,6) 51 (0,9) 546 (4,3) 4 (3,0)

1 † Kanada 51 (1,0) 524 (2,2) 49 (1,0) 529 (2,7) 5 (2,3)
Avstralija 51 (1,6) 510 (3,4) 49 (1,6) 515 (3,0) 5 (3,4)

† ZDA 50 (0,6) 527 (3,1) 50 (0,6) 533 (3,0) 5 (2,0)
2 Italija 49 (0,8) 494 (3,0) 51 (0,8) 504 (2,6) 10 (2,7)

Hong Kong 47 (2,1) 540 (4,2) 53 (2,1) 551 (4,9) 10 (4,6)
Čile 48 (1,8) 448 (3,6) 52 (1,8) 460 (4,1) 12 (4,8)
Madžarska 50 (0,9) 519 (3,9) 50 (0,9) 535 (3,6) 17 (3,2)
Medn. povprečje 50 (0,2) 491 (0,6) 50 (0,2) 481 (0,7)   

( )

Država

Razlika med spoloma
Razlika (absolutna 

razlika v točkah)

Dekleta

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Fantje

Povprečni 
dosežek

Razlika je statistično pomembna
Razlika ni statistično pomembna

Odstotek 
učencev

Preglednica 1.5: Naravoslovni dosežki po spolu učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 
Glej dodatek C.2 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.
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Mednarodni mejniki naravoslovnega znanja TIMSS

TIMSS opisuje dosežke na štirih mednarodnih mejnikih:
najvišje, visoko, srednje in osnovno.

Odstotek učencev, ki so dosegi mejnike znanja
(povprečje med državami)

Najvišje
znanje
(625)

Visoko
znanje
(550)

Srednje
znanje
(475)

Najvišje znanje so dosegli  
učenci v Singapurju (42 %), na 

 Tajvanu (27 %) in Japonskem (24 %). 
10 % ali manj učencev 

je doseglo najvišje znanje v ostalih 
27 od 39 držav.

84 % držav je vse svoje osmošolce 
uspelo naučiti vsaj osnovno 

znanje naravoslovja.

Osnovno
znanje
(400)

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

Učenci razumejo
kompleksne koncepte
iz biologije, kemije, 
fizike in ved o Zemlji v 
praktičnih, abstraktnih 
ter  eksperimentalnih 
kontekstih.

Učenci razumejo in 
uporabljajo koncepte 
iz biologije, kemije, 
fizike in ved o Zemlji 
v vsakdanjih ter 
abstraktnih situacijah.

Učenci razumejo 
in uporabijo svoje 
znanje iz biologije, 
kemije, fizike in ved 
o Zemlji v različnih 
kontekstih.

Učenci prepoznajo 
nekatera osnovna 
dejstva iz biologije, 
kemije, fizike in ved o 
Zemlji.
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NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED
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Trendi v doseganju mejnikov znanja TIMSS
Od leta 2011 do 2015 so se v več državah povečali deleži učencev, ki so dosegli 
mejnike znanja, kot so se zmanjšali.  

Trendi 2011 − 2015: 34 držav

Najvišje
znanje
(625)

Visoko
znanje
(550)

Srednje
znanje
(475)

Osnovno
znanje
(400)

rast deleža 
učencev

padec deleža 
učencev

Izjemno je, da je 4 
od 16 držav, ki že 20 let 
merijo trende, uspelo 
dvigniti naravoslovni 
dosežek od leta 1995 

tako, da so se povečali 
vsi deleži učencev, ki 

so dosegli posamezne 
mejnike znanja.

Seznam 
držav zajema:           

Japonsko, Slovenijo, 
Hong Kong in Litvo.
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2.2 Doseganje mednarodnih mejnikov znanja

Vsebino znanja učencev, ki dosežejo več ali manj točk na preizkusu znanja TIMSS, v mednarodnih 
raziskavah opišemo s pomočjo mejnikov znanja. Lestvice dosežkov imajo povprečje 500 točk in 
standardni odklon 100 točk. Po mnogih izkušnjah z lestvicami dosežkov v TIMSS se je pokazalo, kateri 
intervali dosežkov predstavljajo dobro razporeditev znanja učencev na osnovno, srednje, visoko ali 
najvišje znanje. Mejne vrednosti med intervali se imenujejo mejniki znanja:

• 400 točk predstavlja mejnik osnovnega znanja
• 474 točk predstavlja mejnik srednjega znanja
• 550 točk predstavlja mejnik visokega znanja
• 625 točk predstavlja mejnik najvišjega znanja

Analiza vsebine znanja učencev ima dva koraka. Najprej razporedimo dijake po dosežku na 
skupni mednarodni lestvici. Določimo, katere učence bomo z njihovim reševanjem zajeli v vsebinsko 
analizo opisa znanja, ki ga ima učenec, če doseže posamezni mejnik. Učenec se uvrsti v analizo 
znanja za mejnik, če je njegov dosežek v določeni majhni okolici tega mejnika. Opravimo analizo 
rezultatov posameznih nalog iz preizkusa. Če je posamezno nalogo izbirnega tipa pravilno rešilo 
več kot 65 % učencev z dosežki v okolici določenega mejnika in manj kot 50 % učencev z dosežki 
v okolici prvega naslednjega nižjega mejnika, se je naloga umestila med naloge tega mejnika. Za 
naloge odprtega tipa so kriteriji malo nižji. Vsebinski strokovnjaki nato povzamejo znanje, ki so ga 
učenci morali imeti, da so naloge posameznega mejnika pravilno rešili. Opise znanj vseh nalog na 
koncu oblikujejo v skupne opise znanja za posamezne mejnike, kakor so za raziskavo TIMSS 2015 
navedeni spodaj.

2.2.1 Mejnik najvišjega znanja 

Učenci razumejo kompleksne koncepte iz biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji v praktičnih, 
abstraktnih in eksperimentalnih kontekstih.

Učenci razumejo nekatera konceptualna znanja o celicah in njihovih funkcijah ter značilnostih in 
življenjskih procesih organizmov. Razumejo raznolikost, prilagajanje in naravno selekcijo organizmov, 
ekosisteme ter interakcijo organizmov z njihovim okoljem. Uporabijo znanje o življenjskih ciklih in 
dednosti rastlin in živali. Učenci razumejo zgradbo snovi, fizikalne lastnosti snovi in uporabijo znanje 
o kemijskih in fizikalnih spremembah v praktičnih ter eksperimentalnih kontekstih. Učenci razumejo 
tudi stanja in spremembe snovi v praktičnih in eksperimentalnih kontekstih, uporabijo znanje o prenosu 
energije ter razumejo elektriko in magnetizem. Učenci razumejo sile, tlak, svetlobo in zvok v praktičnih 
in abstraktnih situacijah. Učenci razumejo zgradbo Zemlje in njene fizikalne lastnosti ter vire in 
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sončni sistem. Razumejo temeljne osnove naravoslovnega raziskovanja. V okviru eksperimentalnega 
dela prepoznajo spremenljivke, ki jih morajo kontrolirati, primerjajo informacije iz več virov, s 
kombiniranjem informacij predvidevajo in izpeljejo zaključke, razložijo podatke v diagramih, na 
zemljevidih, v grafih ter tabelah pri reševanju problemov. Znajo napisati razlago, v kateri pojasnijo 
naravoslovna spoznanja.

Pri biologiji učenci uporabijo znanje o celicah in njihovih funkcijah ter o življenjskih procesih 
organizmov, npr. iz opisa raziskave o celičnem dihanju določijo plin, ki se sprošča, in njegov izvor. 
Razvrstijo živali glede na njihove vedenjske ali telesne značilnosti in določijo nalogo, ki je skupna 
pljučem, koži in ledvicam. Učenci razumejo raznolikost, prilagajanje in naravno selekcijo organizmov, 
ekosisteme ter interakcijo organizmov z njihovim okoljem. Predvidijo posledice povečanja populacije 
plenilcev glede na populacijo plena in prepoznajo primer simbiotičnega odnosa dveh organizmov. 
Učenci uporabijo znanje o življenjskih ciklih in dednosti pri rastlinah in živalih, npr. v življenjskem 
ciklu metulja razložijo stopnjo rasti in navedejo značilnost, po katerih je življenjski cikel ptice podoben 
življenjskemu ciklu žabe.

Pri kemiji učenci razumejo zgradbo snovi, npr. razložijo razliko med trdno snovjo in zrakom 
glede na razdalje med delci, vedo, kaj se zgodi z atomi predmeta, ki mu spremenimo obliko in, 
razvrstijo dane snovi na elemente, spojine ali zmesi. Iz podane kemijske formule prepoznajo spojino z 
enakim številom atomov. Učenci razumejo fizikalne lastnosti snovi. Razvrstijo snovi glede na fizikalne 
ali kemijske lastnosti ter kovine ali nekovine in predvidijo spremembo barve vsakdanjih raztopin po 
dodatku indikatorja. Učenci uporabijo znanje o kemijskih in fizikalnih spremembah v praktičnih in 
eksperimentalnih primerih, npr. ločijo kemijske in fizikalne spremembe ter pojasnijo, kaj se zgodi z 
maso med reakcijo nevtralizacije.

Pri fiziki učenci razumejo stanja snovi in fazne spremembe v praktičnih ter eksperimentalnih 
kontekstih, npr. prepoznajo, zakaj lažje stisnemo pline kot trdne snovi in tekočine ter pojasnijo, zakaj 
steklenica, polna vode, poči, če jo pustimo v zamrzovalniku. Učenci uporabijo znanje o prenosu 
energije v praktičnih in abstraktnih kontekstih, npr. iz diagrama določijo smer pretakanja toplote 
v kovinah in razložijo, zakaj je lesena posoda za ohranitev lednih kock pred taljenjem boljša od 
kovinske. Učenci uporabijo nekaj znanja o elektriki in magnetizmu, npr. določijo dele žarnice kot 
prevodnike ali izolatorje, vedo, kako deli električnega kroga vplivajo na življenjsko dobo baterije in 
svetlinost žarnice, ter s pomočjo slike razložijo, kako lahko povečamo moč elektromagneta. Učenci 
razumejo sile in tlak v različnih kontekstih, npr. kako premakniti težko škatlo na tovornjak z najmanjšo 
silo, in razložijo, zakaj je bager primernejši za vožnjo po mehkih in blatnih tleh kot tovornjak ter 
izpeljejo zaključke o tlaku na različnih globinah jezera. Učenci razumejo svetlobo in zvok, npr. 
razložijo, zakaj ena oseba lahko vidi drugo iz odseva ogledala, in določijo barvo absorbirane ali 
odbite svetlobe predmeta. Določijo lastnost zvoka, s katero se živali orientirajo in iščejo hrano.



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 177

Pri vedah o Zemlji učenci razumejo zgradbo Zemlje, njene fizikalne lastnosti in vire, npr. iz 
zemljevida razložijo smer toka reke in navedejo en način, kako se drevesa branijo pred erozijo. 
Učenci razumejo sončni sistem, npr. razložijo, zakaj telo na Luni tehta manj kot na Zemlji in da Luna 
kroži okoli Sonca. Iz diagramov, na katerih so Zemlja, Luna in Sonce, določijo diagram, ki razloži 
spreminjanje letnih časov.

2.2.2 Mejnik visokega znanja

Učenci razumejo in uporabljajo koncepte iz biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji v vsakdanjih 
in abstraktnih situacijah.

Učenci uporabijo znanje o celicah in njihovih funkcijah ter značilnostih in življenjskih procesih 
organizmov. Razumejo ekosisteme in interakcije organizmov z njihovim okoljem ter uporabijo znanje o 
zdravju ljudi v povezavi z zdravo prehrano in nalezljivimi boleznimi. Učenci delno razumejo zgradbo 
in lastnosti snovi ter kemijske spremembe. Uporabijo osnovno znanje o energijskih pretvorbah, 
prenosu energije, svetlobi in zvoku v praktičnih situacijah ter razumejo preprosta električna vezja in 
lastnosti magnetov. Učenci uporabijo znanje o silah in gibanju v vsakdanjih in abstraktnih situacijah. 
Učenci uporabijo tudi znanje o fizikalnih lastnostih Zemlje, procesih, ciklih, zgodovini in delno 
razumejo zemeljske vire, njihovo uporabo in ohranjanje, kakor tudi interakcijo med Zemljo in Luno. 
Znajo uporabiti nekatere osnovne spretnosti, potrebne za naravoslovno raziskovanje. Učenci znajo 
povezati več informacij iz različnih diagramov, grafov in tabel, na osnovi česar izluščijo pomembne 
informacije ter analizirajo in oblikujejo ustrezne zaključke. Znajo podati kratko razlago, v kateri 
razložijo naravoslovna spoznanja.

Pri biologiji učenci uporabijo znanje o celicah in njihovih funkcijah, npr. prepoznajo, kaj se 
zgodi s celico živali, ko raste, in razložijo, da lahko fosil rastline ali živali določimo glede na zgradbe 
njene celice. Učenci uporabijo znanje o lastnostih in življenjskih procesih organizmov, na primer, 
s slike prepoznajo nekaj glavnih organov človeka, določijo pline, ki so prisotni pri dihanju živali 
in fotosintezi. Učenci razumejo ekosisteme in interkcijo organizmov z njihovim okoljem. Oblikujejo 
zaključke iz podatkov o spremembah populacije, razložijo, zakaj ptice roparice ne morejo preživeti v 
okolju brez rastlin, ter razložijo, kateri organizem najbolje tekmuje z ljudmi v prehranski verigi. Učenci 
uporabijo znanje o zdravju ljudi v povezavi z zdravo hrano in nalezljivimi boleznimi, npr. razvrstijo 
različne vrste hrane v skupine ter razložijo, da nekatere nalezljive bolezni prebolimo samo enkrat.

Pri kemiji učenci delno razumejo zgradbo in lastnosti snovi, npr. s slike določijo model molekule 
ogljikovega dioksida in iz podane kemijske formule določijo število atomov posameznega elementa 
v molekuli. Določijo lastnost nekovin in določijo metodo za ločevanje dveh različnih kovin. Učenci 
iz informacij o tališčih in vreliščih snovi določijo agregatna stanja posamezne snovi ter ali bo neka 
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snov glede na njeno gostoto plavala. Napovedo, kdaj se bo snov pod različnimi pogoji raztopila, 
primerjajo koncentracije dveh raztopin. Učenci uporabijo nekaj znanja o kemijskih spremembah, npr. 
prepoznajo gorenje kot kemijskih proces, pri katerem se energija sprošča, in razložijo, zakaj reakcija, 
ki je potekla med dvema raztopinama, ne more več poteči.

Pri fiziki učenci uporabijo osnovno znanje o energijskih pretvorbah in prenosu energije, npr. 
določijo pretvorbo energije pri začetku gibanju avta in prepoznajo graf, ki prikazuje, kako dve 
snovi sočasno dosežeta enako temperaturo. Učenci razumejo preprosta električna vezja in lastnosti 
magnetov, npr. prepoznajo najboljšo razlago za odboj dveh magnetov. Učenci uporabijo znanje 
o silah in gibanju v vsakdanjih in abstraktnih situacijah, npr. določijo silo, ki deluje na predmet, ki 
miruje, ter analizirajo diagrame sil. Učenci razumejo svetlobo in zvok v praktičnih situacijah, npr. 
prepoznajo pot, ki jo prepotuje svetloba, da lahko predmet vidimo, razložijo, zakaj vidimo strelo, 
preden slišimo grom, ter ovrednotijo izjave o relativni hitrosti zvoka v različnih medijih.

Pri vedah o Zemlji učenci uporabijo znanje o fizikalnih lastnostih Zemlje, procesih, ciklih, 
zgodovini, npr. prepoznajo vire pitne in slane vode ter povežejo procese vodnega cikla z njihovimi 
opisi. Prepoznajo proces tvorbe kamninskih plasti, navedejo vzrok potresov in ugotovijo, kako taljenje 
permafrosta vpliva na podnebje Zemlje. Učenci delno razumejo zemeljske vire, njihovo uporabo in 
ohranjanje, npr. navedejo slabosti uporabe sončne energije in prepoznajo geografske dejavnike, ki 
jih je treba upoštevati pri izbiri varnega mesta za jedrske elektrarne. Učenci interakcijo med Zemljo in 
Luno deloma razumejo kot posledico gravitacijske sile Lune na Zemljo.

2.2.3 Mejnik srednjega znanja

Učenci svoje znanje iz biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji razumejo in uporabijo v različnih 
kontekstih.

Učenci deloma razumejo lastnosti in življenjske procese živali ter zdravje ljudi. Uporabijo znanje 
o ekosistemih, interakciji živih bitji in prilagajanju živali na njihovo okolje. Učenci delno uporabijo 
znanje o zgradbi in lastnostih snovi. Razumejo nekatere vidike o silah, gibanju in energiji. Učenci 
uporabijo znanje o zemeljskih procesih, virih in fizikalnih lastnostih. Učenci znajo iz tabel, grafov 
in slikovnih diagramov napisati zaključke. Znanje uporabijo v praktičnih situacijah in svoje znanje 
pokažejo preko kratkih opisnih odgovorov.

Pri biologiji učenci razumejo lastnosti in življenjske cikle živali. Prepoznajo nekatere naloge 
tkiv, ki jih najdemo v človeškem želodcu, razložijo prednost votlih kosti za ptice, in opišejo značilne 
lastnosti skupin živali. Učenci uporabijo znanje o prilagoditvi živali na njihovo okolje, npr. navedejo 
prednost barve dlake miši v njihovem okolju. Učenci uporabijo znanje o ekosistemih, interakciji živih 
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bitji in prilagajanju živali na njihovo okolje, npr. razlikujejo med plenilskimi in tekmovalnimi razmerij. 
Učenci deloma razumejo zdravje ljudi, npr., da gripo povzročijo virusi in prepoznajo hrano, ki je 
dober vir kalcija.

Pri kemiji učenci deloma uporabijo znanje o zgradbi in lastnostih snovi, npr. določijo kemijske 
simbole in formule elementov ter spojin, to, katera raztopina je bolj razredčena, in prepoznajo pogoje, 
pod katerimi žebelj zarjavi.

Pri fiziki učenci razumejo osnovne vidike o silah, energiji in gibanju, npr. navedejo silo, ki 
povzroči padec žoge na tla po metu v zrak, iz podatkov v grafu določijo gibanje predmeta ter 
prepoznajo energijo, ki je shranjena v stisnjeni vzmeti.

Pri vedah o Zemlji učenci uporabijo znanje o zemeljskih procesih, virih in fizikalnih lastnostih, 
npr. povežejo živali z grafoma padavin in temperature, ki najbolje opisujeta kraj, kjer žival živi, opišejo 
načine za zmanjšanje onesnaženja zraka in navedejo prednost rastline z globokimi koreninami. 
Učenci vedo, da je temperatura zraka na visoki nadmorski višini zelo nizka, da količina ogljikovega 
dioksida v zraku narašča ter da sta dan in noč posledica vrtenja Zemlje okoli svoje osi.

2.2.4 Mejnik osnovnega znanja

Učenci prepoznajo nekatera osnovna dejstva iz biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji.

Učenci uporabijo osnovno znanje o ekosistemih in prilagajanju živali na njihovo okolje. 
Razumejo osnovna dejstva, povezana s toplotno in z električno prevodnostjo, elektromagnetizmom 
in vedami o Zemlji. Učenci razložijo preproste slikovne diagrame in uporabijo osnovno znanje v 
praktičnih situacijah.

Pri biologiji učenci uporabijo osnovno znanje o ekosistemih in prilagajanju, npr. v prehranjevalni 
verigi prepoznajo proizvajalce in organizme, ki jedo samo rastline, ter navedejo en razlog, zakaj 
obnašanje pingvinjih samcev njihovim jajcem pomaga preživeti.

Pri fiziki učenci razumejo osnove o toplotni in električni prevodnosti ter elektromegnetizmu, 
npr. prepoznajo snov, ki najbolje prevaja toploto in elektriko, ter prepoznajo predmet, ki ga bo 
elektromagnet privlačil. 

Pri vedah o Zemlji učenci razumejo osnova dejstva, npr. iz digrama prepoznajo vlogo tlaka v 
arteškem vodnjaku. Prepoznajo tudi nekaj prednosti reciklaže papirja.
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Po pričakovanjih se deleži učencev, ki so izkazali določen mejnik znanja, manjšajo z zahtevnostjo 
mejnika. V Preglednici N2.1 so navedeni deleži učencev, ki so v vsaki državi dosegli posamezne 
mejnike znanja. Države so urejene v padajočem vrstnem redu po deležu učencev, ki so dosegli mejnik 
najvišjega znanja iz naravoslovja. 

Singapur je daleč na prvem mestu z 42 % učencev, ki so dosegli mejnik najvišjega znanja. 
Več kot 20 % učencev je najvišje znanje izkazalo na Tajvanu in Japonskem. V 9 državah so deleži 
učencev z najvišjim znanjem še večji od 10 %. 

Slovenija je po deležu učencev, ki so izkazali najvišje naravoslovno znanje po kriterijih raziskave 
TIMSS, na 5. mestu s 17 % teh učencev. V deležih učencev, ki so dosegli še druge mejnike znanja, je 
zelo podobna Južni Koreji. Obe sta dosegli okoli 97 % učencev, ki so izkazali vsaj osnovno znanje 
naravoslovja. Od evropskih držav je najnižje na lestvici Italija, ki ima nizke deleže tako učencev z 
visokim znanjem kot učencev z osnovnim znanjem. V Italiji približno 11 % učencev ni pokazalo niti 
toliko spretnosti, da bi se uvrstili v prvi mejnik osnovnega naravoslovnega znanja. 

Trendi v doseganju mejnikov znanja v Sloveniji odražajo stalen napredek znanja učencev  
(Preglednica N2.2). Delež učencev z najvišjim znanjem se je od leta 2011 povečal za 4 %. Delež je 
statistično pomembno večji od vseh deležev učencev z najvišjim znanjem v prejšnjih izvedbah. Deleži 
učencev, ki so dosegli druge mejnike znanja, se v Sloveniji niso statistično pomembno spremenili 
glede na leto 2011. Slika trendov kaže, da je prišlo v Sloveniji do premika znanja med najboljšimi. Iz 
primerjave med spoloma že vemo, da so se izboljšale dekleta. Iz obojega sklepamo, da je v Sloveniji 
od leta 2011 naraslo predvse najboljše znanje deklet. 

Pogled 20 let nazaj nam pove, da se je v Sloveniji znanje naravoslovja med osmošolci, ki so 
bili takrat še sedmošolci osemletke, močno povečalo. Delež učencev, ki so dosegli visoko znanje, je v 
tem času zrasla za dve tretjini in sedaj dosega polovico populacije. Delež učencev s srednjim znanjem  
naravoslovja se je s 69 % populacije dvignil na 84 % in delež učencev z osnovnim znanjem se je  
dvignil za 3 % na 97 % učencev. 

Poglavje nadaljujejo naloge preizkusa z rezultati reševanja v pri nas, tudi po spolu.
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2 Singapur 42 (1,4) 74 (1,7) 90 (1,1) 97 (0,5)
Tajvan 27 (1,1) 63 (1,1) 86 (0,6) 96 (0,3)
Japonska 24 (1,0) 63 (1,1) 89 (0,6) 98 (0,2)
Južna Koreja 19 (1,0) 54 (1,2) 85 (0,8) 97 (0,4)
Slovenija 17 (1,0) 52 (1,3) 84 (1,0) 97 (0,4)
Kazahstan 15 (1,5) 42 (2,2) 74 (1,8) 93 (0,8)
Anglija 14 (1,2) 45 (2,1) 77 (1,9) 95 (0,8)
Ruska federacija 14 (1,2) 49 (2,2) 81 (1,8) 96 (0,6)

3 Izrael 12 (1,0) 37 (1,6) 64 (1,7) 84 (1,2)
Madžarska 12 (1,1) 42 (1,6) 74 (1,7) 92 (0,9)

† ZDA 12 (0,9) 43 (1,4) 75 (1,2) 93 (0,7)
Hong Kong 12 (1,3) 51 (2,1) 85 (1,5) 96 (0,8)
Irska 10 (0,7) 43 (1,4) 77 (1,3) 94 (0,9)
Švedska 10 (1,0) 40 (1,8) 73 (1,6) 92 (1,0)

† Nova Zelandija 10 (0,9) 36 (1,3) 67 (1,5) 88 (1,0)
Turčija 8 (0,9) 29 (1,7) 59 (1,6) 83 (1,1)

2 Litva 8 (0,9) 36 (1,4) 72 (1,4) 93 (0,8)
Avstralija 7 (0,6) 34 (1,2) 69 (1,3) 91 (0,8)
Malta 7 (0,6) 28 (0,7) 57 (0,8) 79 (0,7)

1 † Kanada 7 (0,5) 38 (1,4) 78 (1,1) 96 (0,5)
Združeni arab. emirati 7 (0,5) 26 (0,9) 53 (0,9) 76 (0,8)
Norveška (9) 6 (0,6) 31 (1,3) 68 (1,4) 91 (0,9)
Katar 6 (0,6) 21 (0,9) 46 (1,2) 70 (1,3)
Bahrajn 6 (0,5) 22 (0,7) 49 (1,0) 73 (1,1)

2 Italija 4 (0,5) 26 (1,3) 64 (1,2) 89 (1,1)
Malezija 3 (0,3) 21 (1,2) 52 (1,9) 77 (1,9)
Iran 3 (0,7) 15 (1,5) 42 (1,9) 73 (1,5)
Oman 3 (0,2) 17 (0,8) 45 (1,0) 72 (1,2)
Tajska 2 (0,6) 12 (1,5) 41 (2,3) 75 (1,8)
Kuvajt 2 (0,6) 10 (1,3) 29 (1,7) 55 (1,9)
Čile 1 (0,3) 12 (0,9) 40 (1,6) 75 (1,6)
Jordanija 1 (0,3) 9 (0,7) 34 (1,2) 63 (1,4)
Južoafriška rep. (9) 1 (0,4) 5 (1,0) 14 (1,8) 32 (2,3)

1 2 Gruzija 1 (0,3) 10 (0,9) 38 (1,4) 70 (1,6)
Savdska Arabija 1 (0,3) 6 (0,9) 22 (1,5) 49 (1,9)
Libanon 1 (0,2) 7 (0,8) 24 (1,7) 50 (2,2)
Bocvana (9) 0 (0,1) 5 (0,4) 23 (0,9) 51 (1,1)
Egipt 0 (0,1) 5 (0,6) 20 (1,2) 42 (1,6)
Maroko 0 (0,1) 3 (0,3) 17 (0,8) 47 (1,2)
Medn. Povprečje 7  29  64  84   

Ψ Povprečni dosežek je delno zanesljiva meritev, ker je učencev, ki so dosegli izjemno nizek rezultat, med 15 % in 25 %.

Preglednica N2.1: Doseženi mednarodni mejniki naravoslovnega znanja

Država
Mejnik najvišje 

ravni znanja 
(625)

Odstotek učencev, ki so dosegli mednarodne 
mejnike znanja

Najvišji
Visok
Srednji
Nizek

Glej dodatek C.2 za opombe o ciljnih skupinah 1, 2 in 3. Glej dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih vzorca.

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Mejnik visoke 
ravni znanja

(550)

Menjnik srednje 
ravni znanja

(475)

Mejnik nizke 
ravni znanja

(400)
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Singapur 42 40  32 h 33 h 29 h 29 h 74 69  61 h 66 h 60 h 64 h
Tajvan 27 24  25  26  27    63 60 h 60  63  61    
Japonska 24 18 h 17 h 15 h 16 h 18 h 63 57 h 55 h 53 h 52 h 54 h
Južna Koreja 19 20  17  17  19  17  54 57  54  57  50 h 50 h
Slovenija 17 13 h 11 h 6 h   8 h 52 48  45 h 33 h   32 h
Kazahstan 15 4 h         42 23 h         
Anglija 14 14  17  15  17  15  45 44  48  48  45  43  
Ruska federacija 14 14  11 h 6 h 15  11  49 48  41 h 32 h 41 h 38 h
Izrael 12 11          37 39          
Madžarska 12 9 h 13  14  19 i 12  42 39  46 i 46 i 53 i 44  
ZDA 12 10  10  11  12  11  43 40  38 h 41  37 h 38 h
Hong Kong 12 9  10  13  7 h 7 h 51 47  45  58 i 40 h 33 h
Irska 10         11  43         38  
Švedska 10 6 h 6 h 8 h   19 i 40 33 h 32 h 38    52 i
Nova Zelandija 10 9    7  10  9  36 34    35  35  34  
Litva 8 6  8  6  5 h 2 h 37 33 h 36  34  22 h 14 h
Turčija 8 8          29 26          
Avstralija 7 11  8  9    10 i 34 35  33  40 i   36  
Malta 7   5 h       28   21 h       
Združeni arab. emirati 7 4 h         26 19 h         
Katar 6 3 h         21 14 h         
Bahrajn 6 3 h 2 h 0 h     22 17 h 17 h 6 h     
Italija 4 4  4  4  6    26 27  24  23  26    
Malezija 3 1 h 3  4  5    21 11 h 18  28 i 24    
Iran 3 5  2  1 h 1  1  15 21 i 14  9 h 11  11  
Norveška (8) 3 3  2  2    6 i 22 22  20  21    32 i
Oman 3 2 h 1 h       17 11 h 8 h       
Tajska 2 1  3    2    12 10  17 i   18 i   
Čile 1 1    1 h 1    12 12    5 h 7 h   
Jordanija 1 2  5 i 3 i 4 i   9 15 i 26 i 21 i 17 i   
Južnoafriška rep. (9) 1 1          5 4          
Gruzija 1 0  0 h       10 6 h 5 h       
Savdska Arabija 1 1          6 8 i         
Libanon 1 1  1  0      7 7  8  4 h     
Kuvajt 1   0        6   6        
Bocvana (9) 0 1          5 6          
Egipt 0   1  1 i     5   7 i 10 i     
Maroko 0 0          3 2 h         

h

i

2007 1999

Mejnik najvišje ravni znanja (625)

Odstotek učencev Odstotek učencev

Trend rezultati za Kuvajt ne vključujejo privatnih šol. Trend rezultati za Litvo ne vključujejo učencev, ki se učijo v poljskem in ruskem jeziku . Južnoafriška republika 
(9) je bila testirana leto kasneje.

2015 2011

Prazno polje pomeni, da država v tisti izvedbi raziskave ni sodelovala.

1999

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.

20031995 19952015

Preglednica N2.2: Trendi odstotkov učencev po doseganju mednarodnih mejnikov                               
naravoslovnega znanja

Leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.

Država

2011

Mejnik visoke ravni znanja (550)

2007 2003
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Singapur 90 87  80 h 85 h 84 h 91  97 96  93 h 95 h 95 h 99 i
Tajvan 86 85  83 h 88  86    96 96  95 h 98 i 96    
Japonska 89 86 h 85 h 86 h 84 h 85 h 98 97 h 96 h 98  97 h 97 h
Južna Koreja 85 86  85  88 i 81 h 81 h 97 97  97  98 i 96 h 95 h
Slovenija 84 82  81 h 75 h   69 h 97 96  97  96    93 h
Kazahstan 74 58 h         93 86 h         
Anglija 77 76  79  81  76  75  95 93  94  96  94  93 h
Ruska federacija 81 81  76 h 70 h 73 h 71 h 96 96  95  93 h 92 h 92 h
Izrael 64 69 i         84 88 i         
Madžarska 74 75  80 i 82 i 83 i 80 i 92 92  96 i 97 i 96 i 95 i
ZDA 75 73  71 h 75  67 h 68 h 93 93  92  93  87 h 87 h
Hong Kong 85 80 h 77 h 89 i 80 h 70 h 96 95  92 h 98  96  90 h
Irska 77         70 h 94         90  
Švedska 73 68 h 69  75    83 i 92 91  91  95 i   97 i
Nova Zelandija 67 67    73 i 66  67  88 90    94 i 88  89  
Litva 73 71  72  74  57 h 45 h 94 92  93  95  86 h 79 h
Turčija 59 54 h         83 79 h         
Avstralija 69 70  70  76 i   69  91 92  92  95 i   89  
Malta 57   48 h       79   71 h       
Združeni arab. emirati 53 47 h         76 75          
Katar 46 34 h         70 58 h         
Bahrajn 49 44 h 49  33 h     73 70 h 78 i 70 h     
Italija 64 65  62  59 h 59 h   89 90  88  87  86 h   
Malezija 52 34 h 50  71 i 59 i   77 62 h 80  95 i 87 i   
Iran 42 50 i 41  38  38  43  73 79 i 76  77  72  81 i
Norveška (8) 60 62  58  63    72 i 88 90  87  91 i   94 i
Oman 45 34 h 32 h       72 59 h 61 h       
Tajska 41 39  48 i   54 i   75 74  80 i   87 i   
Čile 40 43    24 h 27 h   75 79 i   56 h 60 h   
Jordanija 34 45 i 56 i 53 i 42 i   63 72 i 79 i 80 i 69 i   
Južnoafriška rep. (9) 14 11          32 25 h         
Gruzija 38 28 h 27 h       70 62 h 61 h       
Savdska Arabija 22 33 i         49 68 i         
Libanon 24 25  28  20      50 54  55  48      
Kuvajt 23   28 i       49   60 i       
Bocvana (9) 23 26          51 55 i         
Egipt 20   27 i 33 i     42   55 i 59 i     
Maroko 17 13 h         47 39 h         

h

i

leta 2015 je odstotek statistično pomembno višji od odstotka v označenem letu.

2011 19991999 1995 2007 20032011 2007 20152015

leta 2015 je odstotek statistično pomembno nižji od odstotka v označenem letu.

Preglednica N2.2: Trendi odstotkov učencev po doseganju mednarodnih mejnikov                                                                                                            
naravoslovnega znanja (nadaljevanje)

Država

Mejnik srednje ravni znanja (475) Mejnik nizke ravni znanja (400)

Odstotek učencev

1995

Odstotek učencev

2003
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Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.

Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Biologija

Kateri organel oskrbuje celico z energijo?

a mitohondrij                                 b jedro

c citoplazma                                   d vakuola

S0
42

01
6

S0
62

09
4

Žival ima naslednje lastnosti:

	 •	gladko	kožo	brez	lusk,

	 •	odlaga	jajca	brez	lupine,

	 •	v	začetni	stopnji	življenja	ima	škrge.

V	katero	skupino	spada	ta	žival?	

a k sesalcem                                    b k	dvoživkam

c k plazilcem                                   d k ribam

2.2.5 naravoslovne naloge raziskave
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Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.

S0
52

26
1

Zakaj	ljudje	drgetajo,	ko	jih	zelo	zebe?

a	 Da	sporočila	o	mrazu	prenesejo	do	možganov.									

b	 Da	se	zaradi	mišične	aktivnosti	sprošča	toplota.

c	 Da	pride	več	krvi	do	površja	kože.																													

 d	 Da	mrazu	preprečijo	vstop	skozi	kožo.

S0
52

09
2

V	tabeli	so	navedene	štiri	skupine	živali	in	nekatere	njihove	značilnosti.

Pod	vsako	skupino	živali	z	X	označi,	ali	značilnost	za	to	skupino	drži.	Nekatere	skupine	živali	
imajo	lahko	več	kot	eno	značilnost.

Sesalci Dvoživke Ribe Ptice

mlečne	žleze

luske

perje

vlažna	koža

škrge

dlaka

Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 2 točki.



186                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

S0
42

01
5

Katera	je	naloga	celične	membrane	pri	živalskih	in	rastlinskih	celicah?

a	 Shranjuje	hrano	za	celico.																												b	 Proizvaja	energijo	za	celico.

c	 Usmerja	delovanje	celice.																												d	 Nadzoruje	prenos	snovi	v	celico	in	iz	nje.

Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.

Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.
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Letnice	nam	lahko	povedo	starost	nekaterih	organizmov.

Kateri od naslednjih organizmov ima letnice?

 a b

 c d

goba

zebra
deževnik

drevo
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Vsebina: Biologija − Zdravje človeka; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.
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Kalcij	je	pomemben	za	močne	kosti.

Katera hrana je dober vir kalcija?

a	 riž																																																				b testenine

c	 rdeče	meso																																					d sir

Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Kateri organizem je proizvajalec?

a drevo                                               b riba 

c	 žuželka																																												d ptica 
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Katera	naloga	je	skupna	pljučem,	koži	in	ledvicam?

a	 prenašanje	hranilnih	snovi																										b proizvajanje protiteles

c	 izločanje	odpadnih	snovi																													d uravnavanje telesne temperature
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Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: C.
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Oglej	si	naštete	organizme.				

riba   mravlja    žaba    pajek    deževnik    ptič  kit

	Razvrsti	organizme	v	dve	skupini	glede	na	vedenjske	ali	telesne	značilnosti.

Skupina 1 Skupina 2

Napiši,	katero	lastnost	si	uporabil	za	razvrstitev	organizmov	v	dve	skupini.

Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 2 točki.
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Ogljikov	dioksid	in	kisik	se	ves	čas	sproščata	v	zrak	ter	se	porabljata	iz	zraka	pri	mnogih	procesih.

V	tabeli	za	vsak	proces	označi	z	X,	ali	se	kisik	oziroma	ogljikov	dioksid	sprošča	ali	porablja.	Kot	
primer	je	prva	vrstica	že	izpolnjena.

Proces

Ogljikov 
dioksid se 
sprošča v 

zrak

Ogljikov  
dioksid se 
porablja iz 

zraka 

Kisik se 
sprošča v 

zrak 

Kisik se 
porablja iz 

zraka 

gorenje fosilnih goriv X X

dihanje	živali

dihanje rastlin

fotosinteza rastlin
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A. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

 B. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

 C. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Preučevali	so	vrste	miši,	ki	živijo	v	večjem	delu	sveta.	Tiste,	ki	živijo	v	gozdovih,	imajo	temno	
rjavo	dlako,	tiste,	ki	živijo	na	peščenih	obalah,	pa	imajo	svetlo	rjavo	dlako.

Zakaj	je	svetlo	rjava	dlaka	prednost	za	miši,	ki	živijo	na	obali?

gozdna miš obalna miš

Vsebina: Biologija − Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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Na	sliki	sta	dve	manski	mački.	Manske	mačke	nimajo	repa	ali	pa	imajo	zelo	kratek	rep.

Ali	je	verjetno,	da	bodo	imele	manske	mačke	mladiče	z	dolgimi	repi,	če	se	parijo	med	sabo?

(Označi	en	kvadratek.)

C da                     C ne

Pojasni	svoj	odgovor.

Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
1 točka.
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Kako	cepljenje	pomaga	preprečiti	bolezni,	na	primer	gripo?

a	 Cepivo	izboljša	sprejemanje	hranil.											

b	 Cepivo	okrepi	krvni	obtok.

c	 Cepivo	vzpodbuja	tvorbo	protiteles.										

d	 Cepivo	pomaga	zdravilom,	da	delujejo	bolj	učinkovito.
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Ptice	ujede,	na	primer	orli,	ne	morejo	preživeti	v	okolju	brez	rastlin.

Razloži,	zakaj.

Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Vsebina: Biologija − Zdravje človeka; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: C.
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Predniki	današnjih	žiraf	so	imeli	kratke	vratove.	Danes	imajo	žirafe	dolge	vratove.

Katera razlaga za to je pravilna? 

a	 Pred	davnimi	časi	so	žirafe	lahko	dosegle	samo	nižje	liste	dreves.	Ko	je	teh	zmanjkalo,	
so	žirafe	iztegovale	vratove,	da	bi	dosegle	liste	višjih	vej.	Mladiči	teh	žiraf	so	imeli	daljše	
vratove.

b	 Ko	je	bilo	na	razpolago	veliko	hrane,	so	mlajše	žirafe	rasle	hitreje	in	njihovi	vratovi	so	
postali	daljši.	Mladiči	teh	žiraf	so	imeli	daljše	vratove.

c	 Žirafe	so	stoletja	vzgajali	v	ujetništvu.	Samo	tistim	z	dolgimi	vratovi	so	dovolili,	da	se	
razmnožujejo.	Njihove	mladiče	so	spustili	v	divjino.

d	 V	davnini	so	v	populaciji	žiraf	nekatere	žirafe	imele	daljši	vrat.	Te	so	preživele	in	se	
razmnoževale,	ker	so	lahko	dosegle	več	listov.	Tudi	mladiči	teh	žiraf	so	imeli	daljše	vratove.
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Vsebina: Biologija − Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: D.
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Tabela	prikazuje	velikost	populacije	zajcev	in	vrste	divjih	mačk,	imenovanih	risi,	na	
določenem	področju	v	obdobju	med	letoma	1996	in	2004.

Leto Velikost populacije

Zajec Ris

1996 60000 1200

1998 40000 800

2000 30000 600

2002 10000 200

2004 6000 135

A.	 Opiši,	kaj	se	je	dogajalo	z	velikostjo	populacije	zajcev	in	risov	med	letoma	1996	in	2004.

 Zajec:

       Ris:

B.	 Napiši	eno	možno	pojasnilo	za	število	risov	v	letu	1996,	v	primerjavi	z	letom	2004.

A. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

B. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Ptice	našopirijo	svoje	perje,	ko	je	mrzlo.

Kako jim to pomaga?

a	 Poveča	proizvajanje	toplote.																								

b	 Prepreči	izsuševanje	kože.

c	 Zmanjša	izgubo	toplote.																													

 d	 Varuje	perje	pred	poškodbami.

ptica ob toplem
vremenu

ptica ob hladnem
vremenu

Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: C.
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Vsebina: Biologija − Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: A.
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Slika	prikazuje	kosti	v	okončinah	človeka,	pterodaktila,	ptice	in	kita.	

Kaj lahko najbolj verjetno sklepamo na podlagi slike?

a	 Imeli	so	skupnega	prednika.																									b	 Živeli	so	v	enakem	okolju.

c	 Njihov	zunanji	videz	je	bil	podoben.										d	 Na	Zemlji	so	živeli	v	istem	obdobju.

človek

ptica

pterodaktil

kit
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A. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: B.

 B. Vsebina: Biologija − Ekosistemi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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V	bližini	Markove	šole	je	mlaka.	Komarji	v	mlako	odlagajo	svoja	jajčeca.	V	mlaki	živijo	tudi	
majhne	ribe,	kot	je	narisano	spodaj.	Majhne	ribe	se	hranijo	z	ličinkami	komarjev,	ki	plavajo	v	
vodi.

A.	 Zakaj	se	ribe	hranijo	z	ličinkami	komarjev,	ne	pa	z	odraslimi	komarji?

a	 Odrasli	komarji	prehitro	plavajo.													b	 Odrasli	komarji	živijo	v	zraku.

c	 Ličinke	komarjev	so	boljšega	okusa.								d	 Ličink	je	več	kot	pa	odraslih	komarjev.

B.	 Marko	je	v	mlako	dal	še	nekaj	rib.

	 Kako	lahko	to	vpliva	na	število	odraslih	komarjev,	ki	živijo	v	bližini	mlake?	

	 (Označi	en	kvadratek.)

 C	 Število	se	bo	povečalo.

 C	 Število	se	bo	zmanjšalo.

 C	 Število	se	ne	bo	spremenilo.

	 Pojasni	svoj	odgovor.

odrasel komar

ličinka komarja

riba
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Sliki	kažeta	dela	človeškega	telesa.

Kot kaj bi lahko opredelili ta dva dela telesa?

a kot celici                                        b kot tkivi

c kot organa                                     d kot organska sistema

Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: D.
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Pri	kateri	živali	se	kisik	in	ogljikov	dioksid	izmenjujeta	iz	zraka	v	krvi	in	obratno?

a riba                                  

b	 žaba

c kit                                   

 d krokodil

Vsebina: Biologija − Značilnosti in življenjski procesi organizmov; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: B.

Krompirjev	gomolj	lahko	razrežemo	na	koščke	tako,	da	ima	vsak	košček	oko.Rastlina	krompirja	
lahko	zraste	iz	vsakega	koščka,	ki	ima	oko.	

Za	katero	vrsto	razmnoževanja	gre?

(Označi	en	kvadratek.)

C nespolno

C spolno

Pojasni	svoj	odgovor.

očesa
S0

42
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0

Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
1 točka.
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Nekaj	učencev	iz	mestne	šole	se	je	odločlo	urediti	šolski	vrt.	Botanik	jim	je	povedal,	da	obstaja	
rastlina	svilnica,	ki	privlači	metulja,	imenovanega	monarh.

Učenci	so	se	odločili,	da	svilnico	posadijo	v	šolski	vrt.	Po	enem	mesecu	so	opazili	nekaj	metuljev	
monarhov,	ki	so	letali	okoli	svilnic,	ter	tudi	nekaj	ličink	in	bub	monarha.

V	življenjskem	ciklu	metulja	monarha	si	sledijo	stopnje	rasti	in	stopnje	razvoja.

A.	 Na	kateri	stopnji	življenjskega	cikla	njegovo	telo	raste?

 Stopnja:

	 Pojasni	svoj	odgovor.

svilnica

buba

ličinka

A. Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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B.	 Na	kateri	stopnji	življenjskega	cikla	se	njegovo	telo	razvija?

 Stopnja:

	 Pojasni	svoj	odgovor.

C.	Učenci	so	prebrali,	da	se	ptice	ne	prehranjujejo	z	monarhi,	ker	le−ti	vsebujejo	snov,	
ki	je	za	ptice	strupena.	

 Učenci	so	prebrali	tudi,	da	je	metulj	pisanček	zelo	podoben	monarhu	in	da	se	ptice	
tudi	z	njim	ne	hranijo	rade.

	 Katero	prednost	imajo	metulji	pisančki,	ker	so	podobni	monarhom?

a	 Lahko	se	prehranjujejo	na	svilnici.										

b	 Laže	preživijo	in	se	razmnožujejo.	

c	 Lahko	se	parijo	z	monarhi.																						

d	 Lahko	se	selijo	z	monarhi.

pisanček monarh
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B. Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.

C. Vsebina: Biologija − Raznolikost, prilagajanje in naravna selekcija; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: B.
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Vsebina: Biologija − Življenjski cikli, razmnoževanje in dednost; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

Napiši	načrt	za	poskus,	pri	katerem	boš	s	pomočjo	stvari	na	sliki	raziskal,	koliko	gnojila	
potrebujejo	rastline	za	rast.

semenazemlja voda gnojilolončki

S0
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Sara	preučuje,	kako	na	hitrost	fotosinteze	pri	rastlinah	vpliva	jakost	sončne	svetlobe.

Rastline	vzgaja	v	stekleni	posodi.	Z	majhno	črpalko	potegne	skozi	posodo	zunanji	zrak.	
Plinski	analizator	meri	količino	ogljikovega	dioksida	in	kisika	v	zraku,	preden	zrak	vstopi	in	
po	tem,	ko	zapusti	posodo.

A.	 Kolikšna	bo	količina	ogljikovega	dioksida	in	kisika	v	zraku,	ki	zapušča	posodo	v	
primerjavi	s	količino	ogljikovega	dioksida,	ki	vstopa	v	posodo,	ko	so	rastline	obsijane	s	
svetlobo?

Količina ogljikovega 
dioksida, ki zapušča 

posodo

Količina kisika, 
ki zapušča 

posodo

a višja in višja

b višja in nižja

c nižja in višja

d nižja in nižja

vstop
 zraka

 izhod
 zraka

plinski
analizator

plinski
analizator

steklena
posoda

črpalka

sončna svetloba
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Sara	je	izvedla	poskus	z	uporabo	vira	svetlobe	z	nizko	intenzivnostjo.	Nato	je	z	isto	
postavitvijo	izvedla	drug	poskus	z	visoko	jakostjo	svetlobnega	vira.

B.	 Sara	bi	rada	primerjala	podatke	iz	plinskega	analizatorja	obeh	poskusov.

	 Napiši	dva	dejavnika,	ki	bi	lahko	vplivala	na	proces	fotosinteze,	da	bo	Sara	prepričana,	da	
je	v	obeh	poskusih	uporabila	enake	pogoje.

1.																																																																			

2.
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A. Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: C.

 B. Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 2 točki.
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Petra	zanima,	ali	se	pri	celičnem	dihanju	sprošča	ogljikov	dioksid.	Spodaj	je	narisan	načrt	
njegovega	poskusa.

Puščica	označuje	smer,	v	kateri	skozi	sistem	potiskamo	zrak.

A.	 Natrijev	hidroksid	veže	ogljikov	dioksid.	Apnica	se	v	prisotnosti	ogljikovega	dioksida	

spremeni	iz	bistre	tekočine	v	motno.

	 Zakaj	sta	v	poskus	vključeni	epruveti	1	in	2?

	 Epruveta	1:	

							Epruveta	2:	

B.	 Apnica	v	epruveti	4	je	pomotnela.

	 Katera	snov	je	to	povzročila	in	kako	je	ta	snov	nastala?

natrijev 
hidroksid

apnicaapnica hrošči

1 2 3 4

zrak

A. Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

 B. Vsebina: Biologija − Celice in njihove funkcije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Vsebina: Kemija − Sestava snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.

Kemija

Katera	od	naštetih	snovi	je	zmes?

a zrak                                                  

b voda

c aluminij                                           

d vodik
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Za	vsako	od	naštetih	lastnosti	opredeli,	ali	je	lastnost	fizikalna	ali	kemijska,	tako,	da	označiš	
krožec.

(V	vsaki	vrstici	označi	en	krožec.)

 Fizikalna lastnost Kemijska lastnost

reagira z vodo  ---------------------------- a --------------------------b

vrelišče ------------------------------------ a --------------------------b

kislost ------------------------------------- a --------------------------b

gostota ------------------------------------ a --------------------------b

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.
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Katero	od	navedenih	lastnosti	ima	večina	nekovin?

a	 Slabo	prevajajo	električni	tok.																					b	 So	trdne	pri	sobni	temperaturi.

c	 Imajo	visoko	tališče.																																					d	 Lahko	jih	razvlečemo	v	žico.

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: A.
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Kaj	od	naštetega	je	kemijski	proces,	pri	katerem	se	energija	sprošča?	

a vretje vode                                                     b kuhanje jajc

c gorenje oljne svetilke                                   d raztapljanje belega sladkorja

Vsebina: Kemija − Kemijske spremembe; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.
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Katera	od	naštetih	trditev	najbolje	opiše	kemijsko	reakcijo?

a	 Atomi	sprejemajo	ali	oddajajo	elektrone.

b	 Trdne	snovi	se	raztapljajo	v	tekočini.

c	 Snovi	se	spremenijo	iz	tekočega	stanja	v	plinasto	stanje.

d	 Med	atomi	nastajajo	ali	se	cepijo	vezi.

Vsebina: Kemija − Kemijske spremembe; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.
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Katera	od	naštetih	snovi	dobro	prevaja	toploto	in	električni	tok?

a les                                                     b plastika

c baker                                               d steklo

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Nov	železen	žebelj	smo	pustili	ležati	zunaj	(slika	1).	Čez	nekaj	tednov	so	se	na	njem	pojavile	
rdečkasto	rjave	lise	(slika	2).	

Kaj so najverjetneje te lise?

a	 delci	nove,	drugačne	snovi																									

b	 delci	iz	zraka,	ki	so	padli	na	žebelj

c	 delci	železa,	ki	imajo	drugačne	lastnosti	kot	ostali	del	žeblja

d	 delci	železa,	ki	imajo	enake	lastnosti	kot	ostali	del	žeblja

nov železen 
žebelj

rdečkasto 
rjave lise

S0
42

40
1

slika 1 slika 2

Vsebina: Kemija − Kemijske spremembe; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: A.
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Sok	rdečega	zelja	je	naravni	pH−indikator.	Barva	soka	je	vijolična.	

	 •	Ko	ga	dodamo	v	kislino,	se	njegova	barva	spremeni	v	rdečo.

	 •	Ko	ga	dodamo	v	bazo,	se	njegova	barva	spremeni	v	modro.

	 •	Ko	ga	dodamo	v	nevtralno raztopino,	njegova	barva	ostane
                vijolična.

Napiši	barve	naštetih	raztopin,	ko	jim	dodamo	ta	indikator.

Barva

destilirana voda

limonin sok

kis

raztopina sode bikarbone

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

S0
52

25
6

Destilirano	vodo	dobimo	z	vrenjem	pitne	vode	in	kondenzacijo	pare	v	tekočino.	Destilirana	
voda	v	primerjavi	s	pitno	vodo	nima	okusa.

Kaj	od	naštetega	povzroči	razliko	v	okusu?

a	 Voda	vre	pri	100	°C.																																							b	 Voda	se	pri	segrevanju	razteza.

c	 Temperatura	spremeni	gostoto	vode.										d	 Minerali	iz	vode	ne	izhlapijo.	

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.

S0
62

05
1
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Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

S0
52

04
3

Osji	strup	je	baza.

Ali	bodo	naslednje	tekočine	nevtralizirale	osji	strup?

Pobarvaj	en	krožec	ob	vsaki	tekočini.

 Nevtralizira osji strup

 Da Ne

voda ---------------------------------------------------a ----------b

limonin sok -------------------------------------------a ----------b

kis -----------------------------------------------------a ----------b

raztopina sode bikarbone ----------------------------a ----------b

osa
kapljica 
strupa
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Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 2 točki.

S0
52

04
9

Učenec	dobi	zmes	majhnih	delcev	železa	in	bakra.

Katero	od	spodaj	navedenih	metod	naj	uporabi,	da	bo	ločil	zmes?

(Označi	en	kvadratek.)

C	 Metoda	1:	Razporedi	zmes	po	papirju	in	nato	zmesi	približa	magnet.

C	 Metoda	2:	Zmes	da	v	čašo	z	vodo	in	filtrira.	

	1.	Razloži,	zakaj	bi	metoda,	ki	si	jo	izbral,	delovala?

2.	Razloži,	zakaj	metoda,	ki	je	nisi	izbral,	ne	bi	delovala?
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Štirje	učenci	so	izvedli	poskuse	z	rjavenjem	žebljev.

Klemen	je	dal	2	žeblja	v	prvo	posodo.

Gabrijela	je	dala	2	žeblja	v	drugo	posodo	in	nanju	nalila	olje.

Henrik	je	dal	2	žeblja	v	tretjo	posodo	in	posodo	zaprl.

Eva	je	dala	2	žeblja	v	četrto	posodo	in	nanju	nalila	malo	vode.

V	kateri	posodi	bosta	čez	teden	dni	najbolj	zarjavela	žeblja?

a v prvi posodi                                 

b v drugi posodi

c v tretji posodi                               

d	 v	četrti	posodi

prva posoda druga posoda tretja posoda četrta posoda

olje

S0
42

11
0

voda

pokrov

Vsebina: Kemija − Kemijske spremembe; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.
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Peter	je	dal	v	vsako	od	dveh	čaš	20	g	sladkorja.	Kot	je	prikazano	na	sliki,	je	v	prvo	čašo	dolil	50	
mL	vode,	v	drugo	čašo	pa	150	mL	vode.

Katera	raztopina	je	bolj	razredčena?

(Označi	en	kvadratek.)

C	 raztopina	v	prvi	čaši																					C	 raztopina	v	drugi	čaši

Pojasni	svoj	odgovor.

prva čaša

50 mL
vode

150 mL
vode

druga čaša

S0
42

08
8

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Marija	je	v	čašo	nalila	vodo	in	olje	ter	ju	pomešala	s	čajno	žličko.	Zmes	je	pustila	stati	in	čez	čas	
opazila,	da	je	olje	splavalo	nad	vodo,	kot	prikazuje	spodnja	slika.

Pojasni,	zakaj	olje	plava	na	vodi.

olje

voda

S0
42

06
4

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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V	spodnji	tabeli	so	zbrane	nekatere	lastnosti	vode,	živega	srebra	in	železa.

Agregatno stanje pri 
sobni temperaturi 

(20 °C) Tališče ( °C) Vrelišče ( °C)

voda tekoče 	 0 	 100

živo srebro tekoče 	 –39 	 357

železo trdno 	 1530 	 2450

V	katerem	agregatnem	stanju	(trdnem,	tekočem	ali	plinastem)	so	voda,	živo		srebro	in	železo	pri	
350	°C?	

Voda: ______________       

Živo srebro: ______________     

Železo: ______________

Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Sklepanje; mejnik: znanje ; pravilni odgovor: 1 točka.
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S0
42
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4

Dve	čaši	damo	na	tehtnico,	kot	je	prikazano	na	sliki.	V	prvi	čaši	je	klorovodikova	kislina,	v	drugi	
natrijev	hidroksid.	

Obe	raztopini	previdno	zmešamo	v	prvi	čaši,	drugo	čašo	pa	prazno	pustimo	na	tehtnici.

Oglej	si	spodnje	slike.	

Katera	slika	pravilno	kaže	tehtnico	po	tem,	ko	smo	raztopini	zmešali?

(Označi	en	kvadratek.)

C slika A                            

 C slika B                        

 C slika C

Pojasni	svoj	odgovor.

slika A slika B slika C

Vsebina: Kemija − Kemijske spremembe; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Peter	in	Gal	sta	primerjala	svoji	zlati	verižici.	Vsak	od	njiju	je	trdil,	da	njegova	verižica	vsebuje	
več	zlata.	Razpravljala	sta,	kako	dokazati,	čigava	verižica	vsebuje	več	zlata.	

Petrov načrt: Določiva	masi	verižic.	Tista	verižica,	ki	ima	večjo	maso,	vsebuje	več	zlata.

Galov načrt: Izmeriva	prostornini	verižic.	Tista	verižica,	ki	ima	večjo	prostornino,	vsebuje	več	
zlata.

Peter	je	določil	masi	verižic	tako,	da	ju	je	stehtal.

A.	 Gal	je	uporabil	merilni	valj	in	nekaj	vode,	da	je	določil	prostornini	verižic.	 
 
Katere	meritve	je	izvedel,	da	je	določil	prostornini	verižic?

Galova verižicaPetrova verižica
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B.	 Rezultati,	ki	sta	jih	dobila,	so	prikazani	v	tabeli	1.

Tabela 1

Petrova verižica Galova verižica

Masa 60	g 55	g

Prostornina 3,9	cm3 4,2	cm3

 

	 Iz	rezultatov	v	tabeli	1	Peter	in	Gal	nista	mogla	ugotoviti,	čigava	verižica	vsebuje	več	zlata.	

	 Sklenila	sta,	da	na	internetu	poiščeta	več	podatkov	o	zlatem	nakitu.	Našla	sta	podatke,	ki	jih	
prikazuje	spodnja	tabela.

Tabela 2

Zlitina zlata 
(karati)

Gostota 
(g/cm3)

Približen 
odstotek zlata 

		9	karatno	zlato 10,9	−	12,7	 40

14	karatno	zlato 12,9	−	14,6 60

18	karatno	zlato 15,2	−	15,9 75

22	karatno	zlato 17,7	−	17,8 90

24	karatno	(čisto)	zlato 19,3 100
 

	 Peter	in	Gal	sta	ugotovila,	da	morata	določiti	gostoti	svojih	verižic.	Izračunala	sta	gostoto	
vsake	verižice,	pri	tem	pa	sta	uporabila	podatke	o	masi	in	prostornini	verižic	iz	tabele	1.

 

S0
42

22
8_

2
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C.	 Peter	in	Gal	sta	za	izračun	mase	zlata	v	verižici	uporabila	približen	odstotek	zlata.	

	 Izračunaj	masi	zlata	v	vsaki	verižici.	Masa	zlata	za	9	karatno	zlato	verižico	je	že	izračunana.

Približen 
odstotek zlata Pomnožimo z

Masa 
verižice 

(g)
Enačaj Masa zlata v 

verižici  (g)

9 karatov 0,4	(40%) . 20 = 8

Petrova 
verižica . 60 =

Galova 
verižica . 55 =

	 Katera	verižica	vsebuje	večjo	maso	zlata?

A. Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

 B. Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.

 C. Vsebina: Kemija − Lastnosti snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

S0
42

22
8_

2
Tabela	3	prikazuje	njune	rezultate.

	 S	pomočjo	podatkov	iz	tabele	2	izpolni	tabelo	3	tako,	da	napišeš	število	karatov	in	približen	
odstotek	zlata	v	vsaki	verižici.

Tabela 3

Gostota 
(g/cm3)

Število 
karatov

Približen 
odstotek zlata

Petrova verižica 15,4

Galova verižica 13,1
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Fizika
S0

42
24

9

Kateri predmet uporabljamo kot vzvod?

a b

c d

kuhinjski valjar odpirač 

lestev zadrga 

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: B.

Jana	in	Miha	se	igrata	v	hiši.	Jana	se	skriva	pred	Miho	za	vogalom.	Jana	opazi,	da	je	Miha	za	
vogalom,	ker	vidi	odsev	njegovega	obraza	v	velikem	steklenem	ogledalu,	ki	visi	na	steni.	

Ali	je	možno,	da	tudi	Miha	vidi	Jano?

(Označi	en	kvadratek.)

C da                                                   

C ne

Pojasni	svoj	odgovor.	

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

S0
60

14
9
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Jaka	je	vrgel	žogo	v	zrak,	kot	kaže	spodnja	slika.	Žoga	je	dosegla	najvišjo	lego	v	točki	A	in	potem	
padla	naravnost	navzdol	na	tla	v	točki	B.	Nato	se	je	žoga	odbila	nazaj.

A.	Katera	sila	povzroči,	da	žoga	pade	od	točke	A	do	točke	B?

B.	Ali	se	bo	žoga	odbila	više,	niže	ali	do	višine	točke	A?

	 (Označi	en	kvadratek.)

 C	 više	od	točke	A															

      C				niže	od	točke	A																									

      C	 do	točke	A

	 Pojasni	svoj	odgovor.

A

B

A. Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: 1 točka.

 B. Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Drevesno	deblo	zapira	cesto.	Jan	uporabi	kamen	in	močno	železno	palico,	da	deblo	skotali	s	
poti.	

Katera	postavitev	palice,	kamna	in	debla	omogoči	Janu,	da	premakne	deblo	z	najmanjšo	silo?

a  b

c  d

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: D.
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Kaj	se	zgodi	z	maso	in	prostornino	vode	v	lončku,	ko	voda	zmrzne?

a	 Masa	se	zmanjša	in	prostornina	se	zmanjša.

b	 Masa	se	poveča	in	prostornina	se	ne	spremeni.

c	 Masa	se	ne	spremeni	in	prostornina	se	poveča.

d	 Masa	se	ne	spremeni	in	prostornina	se	zmanjša.

S0
42

21
0

Vsebina: Fizika − Fizikalna stanja in spremembe snovi; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Vodoravno	postavljena	vzmet	je	stisnjena.

Katera	oblika	energije	se	stisnjeni	vzmeti	poveča?

a notranja                                           

b	 električna

c	 prožnostna																																						

d	 kemična

S0
42

18
2

Vsebina: Fizika − Energijske pretvorbe in prenos energije; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni odgovor: C.

Zoran	je	pozabil	steklenico,	polno	vode,	v	zamrzovalniku.	Ko	se	je	vrnil	ponjo,	je	opazil,	da	je	
steklenica	počila.

Razloži,	zakaj	je	steklenica	počila.

S0
42

09
4

Vsebina: Fizika − Fizikalna stanja in spremembe snovi; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Učenka	bere	knjigo.

Katera	slika	prikazuje	smer	potovanja	svetlobe,	da	učenka	lahko	bere?

a b

c d

S0
42
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6

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: D.
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Napetost	baterije	na	zgornji	shemi	je	4,5	V.	Ko	je	stikalo	sklenjeno,	ampermeter	kaže	0,5	A.	

Kolikšen	je	upor	upornika	(R)?	

_____________ ohmov

upornik

baterija

R

ampermeter

A

S0
42
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5

–+

Vsebina: Fizika − Elektrika in magnetizem; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Ana	je	želela	čim	dlje	obdržati	nekaj	ledenih	kock,	ne	da	bi	se	stalile.	Imela	je	dve	posodi,	eno	
leseno	in	eno	kovinsko.

Renata	je	Ani	svetovala,	da	je	bolje	dati	ledene	kocke	v	leseno	posodo.	

Zakaj je Renata tako svetovala Ani?

S0
42

40
0

Vsebina: Fizika − Energijske pretvorbe in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 
točka.
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Avtomobilček	se	giblje	vzdolž	ravne	črte.	Spodnji	graf	kaže	lego	avtomobilčka	v	odvisnosti	od	
začetne	točke	za	18	sekund	gibanja.

Kateri	od	naslednjih	odgovorov	najbolje	opiše	gibanje	avtomobilčka	na	vsakem	od	petih	
delov poti?

Deli poti
1 2 3 4 5

a
se giblje 
naprej miruje se giblje 

naprej miruje se giblje nazaj

b miruje se giblje nazaj miruje se giblje nazaj se giblje 
naprej

c
se giblje 
naprej miruje se giblje nazaj miruje se giblje nazaj

d se giblje nazaj miruje se giblje nazaj miruje se giblje 
naprej

10

5

0
6 12 18

5

4

3

2

1

Le
ga

 (m
)

Čas (s)

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: A.
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Peter	ima	tri	posode	pri	isti	temperaturi.	Ena	posoda	je	iz	kovine,	druga	iz	kartona	in	tretja	iz	
lesa.	V	vsako	posodo	postavi	hladno	steklenico	vode,	kot	je	prikazano	spodaj.

Po	nekaj	minutah	Peter	izmeri	temperaturo	ob	zunanji	steni	vsake	posode.	

Katera trditev je pravilna?

a	 Vse	tri	posode	imajo	enako	zunanjo	temperaturo.

b	 Kovinska	posoda	ima	najnižjo	zunanjo	temperaturo.

c	 Kartonska	posoda	ima	najnižjo	zunanjo	temperaturo.

d	 Kartonska	in	lesena	posoda	imata	enako	zunanjo	temperaturo.

kovinska posoda kartonska posoda lesena posoda

steklenica steklenicasteklenica

Vsebina: Fizika − Energijske pretvorbe in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: B.



226                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

Dve	kovinski	kocki	z	različnima	temperaturama	smo	postavili	eno	na	drugo,	kot	prikazujeta	sliki.

Katera slika pravilno prikazuje smer pretakanja toplote?

(Označi	en	kvadratek.)

C	 slika	1																												C	 slika	2

Pojasni	svoj	odgovor.	

75 °C

50 °C

S0
42

40
2

75 °C

50 °C

slika 1 slika 2

Vsebina: Fizika − Energijske pretvorbe in prenos energije; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Deček	drži	balon,	napolnjen	s	helijem.	Ko	ga	izpusti,	se	balon	dvigne	v	zrak.

Zakaj se balon dvigne v zrak?

a	 Helij	je	gostejši	od	zraka.																													

b	 Helij	je	redkejši	od	zraka.

c	 Helij	v	balonu	je	toplejši	od	zraka.													

d	 Helij	v	balonu	ima	večji	tlak	kot	zrak.

S0
42

21
8

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: B.
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Brina	in	Tomaž	sedita	na	zidu.

Ali	deluje	nanju	kakšna	sila?

(Označi	en	kvadratek.)

C da                                           

C ne             

Pojasni	svoj	odgovor.

S0
42
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Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Isti	leseni	kvader	lahko	na	tla	postavimo	na	tri	različne	načine,	kot	kaže	spodnja	slika.

V	katerem	položaju	je	tlak	pod	kvadrom	največji?

(Označi	en	kvadratek.)

C	 v	položaju	A																		

C	 v	položaju	B														

C	 v	položaju	C

Pojasni	svoj	odgovor.

položaj A položaj Cpoložaj B

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.

Med	nevihto	z	bliskanjem	Aleš	vidi	najprej	blisk	strele	in	nato	zasliši	grom.	

Zakaj	vidi	svetlobo	prej,	preden	zasliši	grom?

S0
42

27
3

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 1 točka.
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Dve	kovinski	palici,	A	in	B,	postavimo	v	posodo	z	vodo.	Puščice	kažejo	smer	prenosa	toplote.

V	kateri	od	naslednjih	razvrstitev	je	temperatura	teles	in	vode	pravilno	razvrščena	od	najvišje	
do	najnižje?

 Najvišja  Najnižja
 temperatura  temperatura

a voda palica B palica A

b palica B palica A voda

c palica A voda palica B

d palica B voda palica A

A B

Vsebina: Fizika − Energijske pretvorbe in prenos energije; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: D.
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Dva	magneta,	A	in	B,	sta	postavljena	nad	pladnja	s	kovinskimi	sponkami	in	pritrjena	na	
določeni	višini.	

Tina	oceni	izid	poskusa	zgoraj	in	zaključi,	da	je	magnet	B	močnejši	od	magneta	A.

Ali	se	strinjaš	s	Tininim	zaključkom?

(Označi	en	kvadratek.)

C da                                                   

C ne

Pojasni	svoj	odgovor.

magnet A magnet B

Vsebina: Fizika − Elektrika in magnetizem; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Na	spodnji	sliki	sta	dve	enaki	steklenici.	Ena	steklenica	je	napolnjena	z		vzorcem	A	in	druga	z	
vzorcem	B.

Vsebino	vsake	steklenice	prenesemo	v	večjo	steklenico.	Večji	steklenici	sta	enaki	med	seboj.	

Vzorec	A	se	prilagodi	obliki	steklenice,	vendar	je	ne	napolni.	Vzorec	B	se	prilagodi	obliki	
steklenice	in	jo	napolni	do	vrha.

Katera trditev o vzorcih A in B zagotovo velja?

a	 Delci	v	A	so	večji	kot	delci	v	B.																			

b	 Delci	v	B	so	večji	kot	delci	v	A.	

c	 Delci	v	A	so	bliže	skupaj	kot	tisti	v	B.									

d	 Delci	v	B	so	bliže	skupaj	kot	tisti	v	A.

vzorec A

vzorec A

vzorec B

vzorec B

Vsebina: Fizika − Fizikalna stanja in spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: C.
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Predmet	X	plava	v	tekočini	A	in	je	potopljen	do	polovice,	kot	kaže	slika.

Sliki	B	in	C	kažeta,	kako	predmet	X	plava	v	tekočini	B	in	v	tekočini	C.		 

Katera	slika	pravilno	prikazuje	predmet	X	v	tekočini?

(Označi	en	kvadratek.)

C slika B                                            

C slika C

Pojasni	svoj	odgovor.

gostota = 1000 kg/m3

slika A

gostota = 1200 kg/m3 gostota = 800 kg/m3

X
X

X
tekočina A

tekočina B tekočina C

slika B slika C

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Janez	ima	dve	neoznačeni	posodi,	ki	vsebujeta	bistri	tekočini.	Ve,	da	je	v	eni	posodi	sladka	
voda,	v	drugi	pa	slana	voda.	Janez	bi	rad	določil	tekočini,	ne	da	bi	ju	poskusil.

Ima	dva	enaka	električna	kuhalnika,	toda	brez	termometrov.

Razloži,	kako	lahko	s	pomočjo	električnih	kuhalnikov	ugotovi,	v	kateri	posodi	je	sladka	voda	
in	v	kateri	slana	voda.

S0
42
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Vsebina: Fizika − Fizikalna stanja in spremembe snovi; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: 1 točka.
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Za	zaslonom	je	skrito	ravno	zrcalo.	Curka	svetlobe	iz	dveh	laserjev	(1	in	2)svetita	na	zrcalo	za	
zaslonom.	Curka	svetlobe	spremenita	smer,	kot	kaže	slika.

Na	kateri	sliki	je	pravilno	narisan	položaj	ravnega	zrcala	za	zaslonom?

 a b c d

2

1

zaslon

12

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: A.
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Sanja	stoji	pri	miru	in	gleda	Rona,	ki	se	s	kolesom	pelje	mimo	nje.

Katera	od	trditev	o	zvoncu	na	Ronovem	kolesu	drži?	

a	 Zvonec	se	giblje	glede	na	Sanjo	in	Rona.												

b	 Zvonec	se	ne	giblje	glede	na	Sanjo	in	Rona.

c	 Zvonec	se	giblje	glede	na	Rona,	ne	giblje	pa	se	glede	na	Sanjo.

d	 Zvonec	se	ne	giblje	glede	na	Rona,	giblje	pa	se	glede	na	Sanjo.

Sanja zvonec
Ron

Vsebina: Fizika − Sile in gibanje; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: D.
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Tabela	prikazuje	hitrost	zvoka	skozi	različne	snovi.

Snov Hitrost 
(m/s)

etanol 1143	

aluminij 5000

ogljikov dioksid 258

železo 5130

kisik 316

slana voda 1533

Kaj	lahko	sklepamo	o	hitrosti	zvoka	skozi	različne	snovi?

a	 Zvok	potuje	najhitreje	skozi	trdne	snovi	in	najpočasneje	skozi	tekočine.

b	 Zvok	potuje	najhitreje	skozi	pline	in	najpočasneje	skozi	tekočine.

c	 Zvok	potuje	najhitreje	skozi	tekočine	in	najpočasneje	skozi	trdne	snovi.

d	 Zvok	potuje	najhitreje	skozi	trdne	snovi	in	najpočasneje	skozi	pline.

S0
42

28
0

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: D.
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Vede o Zemlji
S0

42
16

4

Kaj	od	naslednjega	je	posledica	gravitacijske	privačnosti	Lune	na	Zemljo?

a potresi                                          

b plima in oseka

c	 popolni	sončni	mrk																				

d vrtenje Zemlje okoli svoje osi

Vsebina: Fizika − Svetloba in zvok; kognitivno področje: Sklepanje; pravilni odgovor: D.

S0
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Za	vsako	od	naslednjih	trditev	določi,	ali	je	ali	ni	koristna	posledica	recikliranja	papirja.

(V	vsaki	vrstici	označi	en	krožec.)

 Da Ne

zmanjševanje	krčenja	gozdov	 ---------------------------------------------- a ---------- b

zmanjševanje	količine	kisika	v	ozračju	 ------------------------------------ a ---------- b

zmanjševanje	količine	vode,	ki	je	potrebna	za	kmetovanje	 --------------- a ---------- b

zmanjševanje	količine	ogljikovega	dioksida	v	ozračju	 -------------------- a ---------- b

zmanjševanje	količine	odpadkov	na	odlagališčih	 ------------------------- a ---------- b

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; 
pravilni odgovor: 2 točki.
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Katera	od	naslednjih	trditev	bi	bila	lahko	dokaz,	da	se	kontinenti	gibljejo?

a Reke	v	pokrajino	vklesujejo	doline.

b Polarne	ledene	kape	se	talijo.

c Obale	ob	robovih	celin	izginjajo	zaradi	erozije.

d Do	potresov	prihaja	ob	prelomih	med	celinskimi	ploščami.

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi, cikli in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: D.
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Mnogo	avtomobilov	uporablja	za	gorivo	bencin,	kar	povzroča	veliko	onesnaženje	zraka.	
Opiši	dve	stvari,	ki	ju	lahko	naredijo	proizvajalci	avtomobilov	za	zmanjšanje	onesnaževanja	
zraka,	ki	ga	povzročajo	avtomobili.

1.

2.

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; 
pravilni odgovor: 2 točki.
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Delež	katerega	plina	v	Zemljinem	ozračju	narašča?

a ogljikovega dioksida                                     b	 dušika

c vodne pare               d argona

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi, cikli in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: A.
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Kroženje	vode	sestavljajo	naslednji	procesi:

kondenzacija pronicanje

padavine izhlapevanje

Vpiši	v	tabelo	ustrezne	procese.

Opis procesa Proces

Kapljice	vode	padajo	na	zemljo.

Voda prehaja skozi praznine med plastmi prsti in 
kamnin.

Površinska	voda	se	iz	tekočine	spremeni	v	plin.

Voda	v	ozračju	se	iz	plina	spremeni	v	tekočino.

S0
42

13
5

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi, cikli in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.

S0
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Če	v	obdobju	enega	meseca	z	Zemlje	opazujemo	Luno,	spremljamo	pojav	Luninih	men.

Kaj je razlog za Lunine mene?

a	 Luna	kroži	okoli	Sonca.																														

b	 Luna	kroži	okoli	Zemlje.

c	 Zemlja	kroži	okoli	Sonca.																										

d	 Zemlja	kroži	okoli	Lune.	

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu in vesolje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.
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Potresi	se	dogajajo	v	mnogih	delih	sveta.

Kaj je vzrok za potrese?

S0
42
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1

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski procesi, cikli in zgodovina; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: 1 točka.

Zemlja	se	vrti	okoli	svoje	osi.

Kaj je glavna posledica tega vrtenja?

a	 letni	časi																																									

b	 sončni	mrk

c	 dan	in	noč																																						

d plima in oseka

S0
42
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Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu in vesolje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: C.

S0
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Kateri vir energije je neobnovljiv?

a nafta                                              

b voda

c veter                                               

d sonce 

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; 
pravilni odgovor: A.
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Ob	sončnem	dnevu	opazujemo	senco	drevesa.	Katera	trditev	je	pravilna?

a	 Senca	je	ves	dan	enako	dolga.

b	 Senca	je	najkrajša,	ko	je	sonce	najviše.

c	 Senca	je	najkrajša,	ko	sonce	vzhaja	in	najdaljša,	ko	sonce	zahaja.

d	 Senca	je	najdaljša,	ko	sonce	vzhaja,	in	najkrajša,	ko	sonce	zahaja.

S0
42

21
7

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu in vesolje; kognitivno področje: Poznavanje dejstev; pravilni 
odgovor: B.
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Katero	od	spodnjih	slik	lahko	uporabimo	za	najboljšo	razlago	menjave	letnih	časov	med	
letom	za	večino	krajev	severno	ali	južno	od	ekvatorja?	Na	slikah	S	predstavlja	Sonce,	Z	
Zemljo	in	L	Luno.	

a

b

c

d

Z

Z

S

S

L

Z

Z

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu in vesolje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: C.
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Arteški	bazen	zadržuje	vodo	pod	zemljo	v	plasti	kamnin.	Del	arteškega	bazena	je	prikazan	na	
sliki.

A.	 Ko	vstavimo	cev	v	plast	kamnin,	ki	vsebuje	vodo,	se	voda	dvigne	po	cevi	in	izteka	iz	cevi	na	
tla.

 Kaj potiska vodo po cevi navzgor?

a elektrika                                                  

b magnetizem

c tlak                                                           

d gravitacija

plasti 
kamnin plast kamnin, ki vsebuje vodo

cev

plast kamnin, ki ne prepušča
vode

plast kamnin, ki ne prepušča
vode
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B.	 Cev	je	v	uporabi	že	več	kot	sto	let.	Cev	ni	zamašena,	a	se	je	iztekanje	vode	iz	nje	

spremenilo,	kot	kaže	slika	spodaj.

 

      Kaj pojasni spremembo v iztekanju vode?

a	 V	plasti	kamnin,	ki	vsebuje	vodo,	je	manj	vode.

b	 V	plasti	kamnin,	ki	vsebuje	vodo,	je	več	vode.

c	 Plast	kamnin,	ki	vsebuje	vodo,	se	je	premaknila	globlje.

d	 Plast	kamnin,	ki	vsebuje	vodo,	se	je	premaknila	bliže	k	površju.

C.	 Ponekod	je	voda	iz	arteških	bazenov	prevroča,	da	bi	jo	živali	lahko	pile.

	 Pojasni,	zakaj	je	voda,	ko	priteče	iz	cevi,	vroča.

pred 100 leti danes

A. Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: C.

B. Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: A.

C. Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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S0
52

11
0

Učenec	trdi,	da	bi	bila	njegova	teža	na	Luni	manjša	kot	na	Zemlji.

Ali	to	drži?	

(Označi	en	kvadratek.)

C da                                                   C ne

Pojasni	svoj	odgovor.		

Vsebina: Vede o Zemlji − Zemlja v sončnem sistemu in vesolje; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni odgovor: 
1 točka.

Oglej	si	narisani	zemljevid.

Na	zemljevidu	s	puščico	označi	smer	toka	reke.

Razloži,	zakaj	reka	teče	v	označeni	smeri.

S0
42

40
6

ravnina

reka

morje

gore

Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti; kognitivno področje: Uporaba znanja; pravilni 
odgovor: 1 točka.
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S0
52

11
6

Slika	kaže	plasti	v	tleh.

Večina	rastlin	ima	korenine	v	zgornji	plasti	prsti,	nekatere	pa	imajo	korenine	tudi	v	spodnji	
plasti	prsti.	

Napiši	dve	prednosti,	ki	jih	ima	rastlina	z	dolgimi	koreninami,	ki	segajo	do	spodnje	plasti	
prsti,	v	primerjavi	z	rastlino	s	krajšimi	koreninami.	

1.

2.

trdna skala

razpadla skala

spodnja plast prsti

zgornja plast prsti
organska plast

Vsebina: Vede o Zemlji − Zgradba Zemlje in njene fizikalne lastnosti; kognitivno področje: Sklepanje;  pravilni odgovor: 
2 točki.
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

Biologija

S042016 S01_03 A 48,8 29,9 12,6 7,1 49,9 47,6

2011 13,1 48,2 22,5 13,1 17,8 8,8

S062094 S02_02 B 4,9 81,0 5,2 8,3 82,6 79,5

S052261 S03_01 B 14,9 64,0 11,3  8,7 63,8 64,2

2011 11,8 65,4 9,5 9,9 65,5 65,3

S052092Z S03_02 odprt  15,7 74,2 12,1 18,5

2011  25,5 75,5 24,1 26,9

S042015 S05_03 D 13,9 9,8 7,2 68,2 73,2 63,1

2011 22,6 12,7 17,9 44,3 44,2 44,4

S052003 S06_01 B 0,9 88,4 0,4 3,2 88,5 88,2

2011 1,9 90,3 1,1 1,7 88,2 92,1

S052276 S06_04 D 14,5 13,5 37,3 32,7 31,4 34,1

2011 13,5 14,5 36,2 34,0 30,2 37,4

S042042 S07_01 A 91,7 0,6 4,4 1,9 88,5 94,5

2011 94,2 0,6 2,9 1,3 94,7 93,7

S042258 S01_01 C 15,8 12,3 50,7 19,3 49,9 51,5

2011 11,4  17,3 40,2  28,7 38,5 41,8

S042005 S01_02 odprt  48,5 60,4 53,2 43,5

2011 49,4 55,8 51,1 47,9

S042300A S01_04 odprt 75,8 76,3 75,3

2011 68,9 64,7 72,6

S042300B S01_04 odprt 21,0 22,4 19,4

2011 20,5 23,4 17,9

S042300C S01_04 odprt 71,4 71,5 71,1

2011 68,6  63,4 73,2

S062118 S02_03 odprt 69,3 69,4 69,2

S052265 S03_04 odprt 38,2 44,2 33,5

2011 31,2 30,7 31,7

S042053 S05_01 C 3,3 15,3 73,2 6,7 73,6 72,8

2011 4,8 25,1 58,7 10,7 58,8 58,5

S042408 S05_02 odprt 36,0 39,2 32,7

2011 40,2 40,3 40,0

Reševanje naravoslovnih nalog v Sloveniji, s trendi za leto 2011
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

S042309 S05_04 D 31,0 7,9 2,9 57,1 57,7 56,5

2011 47,5 5,3 2,7 43,1 41,3 44,8

S042049A S05_05 odprt 87,9 90,7 84,9

2011 86,3 87,6 85,1

S052071 S06_02 C 30,4 1,2 65,5 1,1 62,5 68,5

2011 28,7 2,3 66,6 0,3 63,6 69,3

S052246 S06_03 A 57,4 20,4 12,8 9,0 56,7 58,1

2011 58,8 17,0 10,3 12,6 54,8 62,1

S052303A S06_05 B 2,1 69,3 2,5 25,0 76,1 62,6

2011 3,2 66,8 1,9 26,7 67,2 66,4

S052125 S06_06 D 0,3 0,7 31,8 66,7 66,6 66,7

2011 0,5 0,3 49,8 48,8 43,0 53,7

S042030 S07_02 odprt 39,1 45,6 33,4

2011 33,4 33,1 33,8

S042003 S07_03 B 20,2 42,7 23,5 10,3 42,9 42,6

2011 23,6 31,4 28,9  12,1 27,0 35,4

S042222C S07_05 B 8,8 72,4 8,8  6,2 75,2 70,0

2011 11,5 67,8 7,2 9,6 65,5 70,0

S042222A S07_05 odprt 24,2 30,5 18,7

2011 27,0 25,5 28,4

S042222B S07_05 odprt 35,1 39,9 30,8

2011 34,7 37,1 32,5

S042319 S01_05 odprt 40,8 46,8 34,3

2011 12,0 13,6 10,5

S062103A S02_04 C 6,8 22,0 63,4 2,8 61,8 64,9

S062103B S02_04 odprt  23,8 46,1 22,9 24,6

S052263A S03_03 odprt 11,7 11,3 12,1

2011 12,5 10,0 15,0

S052263B S03_03 odprt 18,9 19,0 18,9

2011 15,9 14,0 17,8

S042049B S05_05 odprt 64,6 67,5 61,6

2011 64,2 64,6 63,7

S052303B S06_05 odprt 54,6  57,6 51,7

44,1 41,0 46,8
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

Kemija

S042068 S01_06 A 74,2 10,5 5,6 2,9 78,6 69,6

2011 70,8 10,8 10,9 2,9 73,4 68,5

S062010 S02_05 odprt 41,2 37,9 44,2

S062253 S02_06 D 28,8 11,8 18,0 39,9 44,3 35,9

S052280 S03_05 A 60,4 9,5 16,3 3,0 63,7 57,8

2011 66,7 10,9 13,4 2,5 65,6 67,7

S052063 S06_09 C 16,4 5,9 60,2 14,2 57,2 63,0

2011 23,3 5,5 50,0 17,9 47,9 51,8

S042065 S07_06 C 9,8 3,7 82,3 2,9 78,7 85,4

2011 8,1 6,3 82,4 2,3 75,5 88,8

S042401 S01_13 A /

S062051 S02_07 odprt 30,6 35,1 26,4

S052256 S03_06 D 23,6 10,2 18,4 43,2 44,5 42,2

2011 28,7 11,6 17,4 37,3 36,6 38,0

S052043Z S03_07 odprt 30,0 25,0 33,9

2011 25,8 21,4 30,0

S042228C S05_08 odprt 39,6 41,8 37,3

2011 38,0 38,4 37,5

S052049 S06_08 odprt  33,9 69,4 35,7  32,1

2011  20,8 68,0  21,3 20,4

S042110 S07_04 D 5,0 9,3 7,0 75,2 76,5 74,1

2011 3,9 8,5 3,8 82,3 82,4 82,2

S042088 S07_08 odprt 75,9 83,3 69,5

2011 77,1 84,4 70,3

S042064 S07_11 odprt 48,2  48,4 48,0

2011 47,3 40,6 53,5

S042228A S05_08 odprt 28,9 31,0 26,8

2011 31,4 34,5 28,5

S042228B S05_08 odprt 73,4 75,8 70,9

2011 69,9 69,0 70,7

S052145 S06_07 odprt 58,5 58,5 58,4

2011 57,0 50,7 62,4

S042104 S07_10 odprt 47,3 50,6 44,4

2011 43,9 45,6 42,3
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

Fizika

S042249 S01_08 B 7,9 36,5 12,3  36,5 34,7 38,5

2011 7,6 52,1 11,8  24,8 52,2 51,9

S042293A S01_10 odprt 72,7 68,6 77,2

2011 66,8 63,9 69,4

S062149 S02_10 odprt 54,3 50,3 58,0

S052159 S03_11 D 16,3 6,2 5,8 70,8 61,6 78,0

2011 9,7  3,4 4,6 81,0 73,6 88,3

S042182 S05_06 C 12,8 3,4 79,3 3,0 79,0 79,5

2011 10,6 2,5 85,0 1,6 84,5 85,4

S042210 S05_10 C 4,8 36,7 39,2 18,5 33,1 45,3

2011 7,4 31,6 39,8 19,8 29,9 49,0

S042216 S01_07 D 1,7 10,7 1,7 85,8 87,9 83,5

2011 3,2 20,1 1,9 74,4 77,4 71,6

S042094 S01_09 odprt 43,5 38,2 49,1

2011 47,9 44,6 50,8

S042195 S01_11 odprt 4,0  4,3 3,6

2011 2,7 3,4 2,0

S042400 S01_12 odprt 39,2 39,4 38,9

2011 27,6 25,3 29,6

S062268 S02_11 A 85,7 3,5 4,7 3,8 90,2 81,6

S052179 S03_09 B 4,1 56,3 16,2 21,1 55,3 57,0

2011 4,9 59,7 13,1 18,9 59,0 60,3

S042402 S05_07 odprt 26,9 27,4 26,3

2011 27,3  31,3 23,6

S042211 S05_12 odprt 74,3 75,1 73,5

2011 70,5 67,6 73,3

S052141 S06_12 odprt 26,1 24,8 27,3

2011 50,8 48,3 52,9

S042218 S07_09 B 17,0 69,6 2,7  8,7 71,7 67,8

2011 15,0 65,6 5,0 13,5 59,6 71,1

S042273 S07_12 odprt 71,2 68,9 73,2

2011 64,5 60,2 68,4

S042293B S01_10 odprt 3,4 0,7 6,2

2011 20,2 16,1 24,0
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

S062044 S02_08 D 6,1 9,1 54,6  27,9 23,3 32,3

S062046 S02_09 odprt 74,2 70,9 77,3

S052194 S03_08 C 6,2 32,9 49,0  5,8 52,9 46,0

2011 4,5 31,2 47,0  8,8 48,4 45,6

S052233 S03_10 odprt 27,2 27,0 27,4

2011 33,9 34,6 33,2

S042176 S05_11 odprt 44,3 49,5 38,9

2011 49,8 48,3 51,2

S052192 S06_10 A 64,9  8,0 16,2 9,7 59,5 70,3

2011 47,5 7,8 28,8 13,7 37,6 56,0

S052232 S06_11 D 4,8 9,7 38,5  45,9 47,4 44,5

S042280 S07_07 D 11,8 9,8 9,1  68,7 67,8 69,4

11,3  7,5 7,7 72,2 66,6 77,4

Vede o Zemlji

S042164 S01_14 B 1,2 58,4 8,7 30,3 53,5 63,7

2011 2,1 62,3 6,2 27,4 58,4 65,8

S062189Z S02_01 odprt 33,0 76,1 32,6 33,3

S062170 S02_12 D 4,7 8,0 7,5 77,8 77,8 77,9

S062234 S02_13 odprt 40,9 86,1 36,6 44,8

S042126 S05_09 A 67,6 19,8 3,8  7,7 67,0 68,2

2011 69,3  24,2 1,9 2,9 63,7 74,6

S042135 S05_13 odprt 83,8 85,0 82,6

2011 81,1 80,8 81,5

S042257 S05_14 B 12,5 61,6 16,5 7,1 61,9 61,2

2011 9,4 56,0 22,5 10,1 60,7 51,6

S052096 S06_13 A 66,1  4,2 6,5 21,2 62,2 70,0

2011  75,2 3,2 4,2 15,4

S042301 S07_13 odprt 77,8 78,4 77,2

2011 83,9 83,0 84,8

S042312 S07_14 C 17,0 0,3 77,0 2,9 75,6 78,3

2011 17,3 1,0 75,8 5,0 74,5 77,0

S042217 S07_15 B 0,6 2,1 12,9 12,9 67,2 76,4

2011 0,6  73,4 12,6 13,2 65,9 80,3

S062271 S02_14 C 3,0 17,1 66,0 12,2 64,1 67,7
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Številka naloge Oznaka naloge Pravilni 

odgovor

A B C D Pravilni Delno 

pravilni

Dekleta Fantje

S052289A S03_12 C 0,7 2,0 90,4 5,8 89,9 90,9

2011 0,8  2,6 89,8 4,9 91,5 88,1

S052289B S03_12 A 57,9 6,0 25,2 7,0 53,9 61,0

2011 55,7 3,3 24,6 12,1 52,3 58,9

S052289C S03_12 odprt 34,8 36,8 33,3

2011 36,0 33,8 38,1

S052110 S06_15 odprt 29,4 27,8 31,1

2011 19,5 16,2 22,4

S042406 S07_16 odprt 53,0 53,1 52,9

2011 50,6 46,5 54,4

S052116 S06_14 odprt 50,4 83,2 49,5 51,3
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navodila za ocenjevanje pravilnosti rešitev naravoslovnih nalog

Naloga: S042005, S01_02
Opomba:
i) Če so organizmi razvrščeni v skupini ravno obratno, kot bi morali biti glede na uporabljeno lastnost, je
odgovor vseeno pravilen. Na primer: “Uporabil sem lastnost: z nogami ali brez nog.” Organizmi brez nog so
napisani v prvi skupini, organizmi z nogami pa v drugi. Za pravilen odgovor morajo biti vsi organizmi v skupini 
pravilno razvrščeni.
ii) Žabe najdemo tako na kopnem kot v vodi. Če je uporabljena lastnost “živijo v vodi” ali “živijo na kopnem”, so 
žabe lahko (pravilno) razvrščene v katero koli skupino ali v obe skupini.
iii) Uporabljeni lastnosti se morata dopolnjevati (npr. leže jajca/ne leže jajc).

 Oznaka  Odgovor                                                                          

Pravilni odgovor:   20	 	 Navedena	telesna	ali	vedenjska	značilnost	in	organizmi	
																																																																																							pravilno	razvrščeni	glede	na	izbrano	značilnost	ALI
																																																																																							navedena	metamorfoza	(preobrazba)	in	pravilna	razvrstitev	
																																																																																							organizmov	glede	na	izbrano	razvojno	lastnost.
Delno pravilni odgovor  10 	 Navedena	telesna	ali	vedenjska	značilnost,	ampak	narobe	
																																																																																							razvrščen	en	organizem	ali	en	organizem	neuvrščen
																																																																																							ALI	navedena	metamorfoza,	ampak	narobe	razvščen	en	
																																																																																							organizem	ali	en	organizem	neuvrščen.

Naloga: S042300A,B,C,  S01_04
Opomba: Vsaka vrstica se ocenjuje posebej. 

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10	 	 Pravilno	označeni	X,	kot	je	prikazano	v	tabeli:

		Proces																																	Ogljikov	dioksid						Ogljikov	dioksid	se				Kisik	se	sporošča					Kisik	se	porablja
  																																													se	sprošča	v	zrak								porablja	iz	zraka								v	zrak																									iz	zraka															
		gorenje	fosilnih	goriv																	 X	 	 							 																																																												X
		dihanje	živali																																X																																																																																																					X
		dihanje	rastlin																														X																																																																																																					X
		fotosinteza																																																																											X																										X																																 	 	
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Naloga: S042319, S01_05
Opomba: Odgovori lahko vsebujejo naslednje točke:
a. Nekaj lončkov, ki vsebujejo gnojilo in ostale lončke, ki ne vsebujejo gnojila, ALI
b. več različnih koncentracij gnojila in vsaj en lonček, ki ne vsebuje gnojila, IN
c. ostale spremenljivke (zemlja/prst, semena in voda) ostanejo konstantne/se ne spreminjajo.

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:         10	 	 Opis	poskusa,	ki	vsebuje	točki	a	in	c.
       11	 	 Opis	poskusa,	ki	vsebuje	točki	b	in	c.	 	 	
      12	 	 Opis	poskusa,	ki	NE	vsebuje	točke	c	oziroma	konstantnih			
																																																																																							spremenljivk.

Naloga: S042094, S01_09

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10	 	 Voda	se	razširi,	ko	zmrzne	(in	tlak	povzroči,	da	plastenka	
																																																																																							poči).
Nepravilni	odgovor:		 	 70 	 Plastenka	se	skrči	brez	omembe,	da	se	voda	razširi,	ko												
																																																																																							zmrzne.
                                                         71                         Molekule	vode	se	razširijo.

Naloga: S042293A, S01_10A

 Oznaka  Odgovor                                                    

Pravilni odgovor:   10 	 Gravitacija	(sila	teže,	gravitacijska	sila).

Naloga: S042293B, S01_10B

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10	 	 	Nižje	od	točke	A,	z	razlago,	ki	omeni,	da	se	žogi	energija								
																																																																																							zmanjša,	ko	se	odbije	od	tal	(nekaj	energije	se	pretvori	v																
																																																																																							notranjo	energijo	žoge	(segrevanje,	sprememba	oblike),		
																																																																																							nekaj	v	notranjo	energijo	tal	(segrevanje),	nekaj	se	jo	porabi	
																																																																																							za	premagovanje	zračnega	upora	ali	trenja).
Nepravilni	odgovor:		 	 70 															Nižje	od	točke	A,	z	napačno	ali	brez	razlage.

Naloga: S042195, S01_11

 Oznaka  Odgovor                      

Pravilni odgovor:   10	 	 	9	ohmov	(ali	4,5/0,5)
Nepravilni	odgovor:		 	 70 															2,25	ohmov
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Naloga: S042400, S01_12
Opomba: i) Pri ocenjevanju predpostavljamo, da sta obe posodi pri sobni temperaturi. Če odgovor omenja, da se
kovinska posoda hitreje segreje, npr. da jo segreje sonce, potem mora prav tako omeniti, da je kovina boljši
prevodnik toplote kot les. Če ne omeni toplotne prevodnosti, potem je to nepravilni odgovor z oznako 71.
ii) Odgovore, ki navedejo, da les ni prevodnik toplote, kovine pa so, ocenjujemo z oznako 11.

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:   10	 	 	Les	je	slabši	prevodnik	toplote	(bojlši	izolator)	kot	kovina	
																																																																																							ALI	kovina	je	boljši	prevodnik	toplote	(slabši	izolator)	kot		
																																																																																							les.
                              11	 	 Kovina	prevaja	toploto	in	les	ne	prevaja	toplote.	 	
Nepravilni	odgovor:		 													70 	 Prevodnost	hladu/mraza.
                                                        71                        		Kovina	se	hitreje	segreje	(toploto	hitreje	absorbira)	kot	les	
																																																																																						(v	prisotnosti	toplotnega	vira	ali	sonca),	vendar	v	odgovoru							
																																																																																						ni	omenjena	toplotna	prevodnost.

Naloga: S062118A, S02_03A

 Oznaka  Odgovor                                                                                

Pravilni odgovor:   10 	 Prednost	za	miši	s	svetlo	rjavo	dlako,	ki	živijo	na	plaži,	
																																																																																							zato	ker	se	zlijejo	(pomešajo)	z	barvo	peska	
																																																																																							(se	zakamuflirajo),	ali	plenilci	jih	ne	opazijo	in	ujamejo.

Naloga: S062103B, S02_04B

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   20	 	 Dva	različna	dejavnika,	ki	lahko	vplivata	na	hitrost			
																																																																																							fotosinteze,	s	seznama	sprejemljivih	odgovorov:
																																																																																							temperatura	zraka,	količina	dodane	vode	rastlini,
																																																																																							vlažnost	v	zraku,	količina	dodanega	gnojila	rastlini,
																																																																																							število	rastlin,	vrsta	rastlin	(ali	enake	rastline),
																																																																																							isti	čas	dneva,	velikost	rastlin	(število	listov),
																																																																																							količina	ogljikovega	dioksida	(ali	ogljikovega	dioksida	in		
																																																																																							kisika)	v	vstopnem	zraku,
																																																																																							pretok	ali	količina	vstopnega	zraka,
																																																																																							razdalja	svetlobe	do	rastline.
Delno pravilni odgovor:   10 	 Samo	en	dejavnik	s	seznama	sprejemljivih	odgovorov.	
                                                                                      Drug dejavnik lahko manjka ali je nepravilen ali je iz iste 
																																																																																						skupine.
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Naloga: S062051, S02_07

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 Pravilno	dopolnjena	tabela	z	vsemi	štirimi	barvami.		
                                                                                                                                                    barva      
																																																																																								destilirana	voda																															vijolična
																																																																																								limonin	sok																																						rdeča
																																																																																								kis																																																						rdeča
                                                                                        raztopina sode bikarbone              modra

Naloga: S062046, S02_09

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Ne,	s	pojasnilom,	da	sta	magneta	postavljena	na	različnih	
																																																																																							razdaljah	proč	od	sponk	za	papir,	ni	pravičen	poskus.	

Opomba: V primeru neoznačenega kvadratka mora za pravilni odgovor razlaga jasno vsebovati: npr. Ne, magnet 
B ni močnejši kot magnet A.

Naloga: S062149, S02_10

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 Da,	s	pojasnilom,	ki	vsebuje	vsaj	eno	od	naslednjih	dveh				
                                                                                      razlag:
																																																																																						1.	če	vidiš	odsev	nekoga	v	ogledalu,	tudi	on	vidi	tvoj	odsev,
																																																																																						2.	kot	vpadne	svetlobe	je	enak	kotu	odbite	svetlobe	(odbojni	
																																																																																						zakon).
Opomba: V primeru neoznačenega kvadratka mora za pravilni odgovor razlaga jasno vsebovati: npr. Da, možno 
je, da Miha tudi vidi Jano.
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Naloga: S062234, S02_13

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   20	 	 Dve	različni	stvari,	ki	jih	lahko	naredijo	proizvajalci		
																																																																																							avtomobilov	za	zmanjšanje	onesnaženja	zraka,	s	seznama					
                                                                                       sprejemljivih odgovorov:
																																																																																						1.	Proizvajalci	avtomobilov	naj	izdelajo	avtomobile,	ki	bodo			
																																																																																							uporabljali	drugačno	gorivo	(ali	vir	energije),	ki	ne	bo	
																																																																																							povzročalo	onesnaženja	zraka	ali	bo	povzročilo	manjše	
																																																																																							onesnaženje	zraka.
																																																																																						2.	Proizvajalci	avtomobilov	naj	izdelajo	avtomobile,	ki	bodo		
																																																																																						potrebovali	manj	bencina	za	vožnjo	(so	bolj	energetsko		
																																																																																						učinkoviti	ali	boljša	zmogljivost	motorja,	zmogljivost		
																																																																																						gum	(pnevmatik)	ali	aerodinamično	obliko	avtomobila),	
																																																																																						tako	da	povzročijo	manjše	onesnaženje.
																																																																																						3.	Proizvajalci	avtomobilov	naj	dodajo	na	avtomobile	
																																																																																						naprave	za	zadrževanje	onesnaženja,	preden	se	sprosti	v	
																																																																																						zrak.
Delno pravilni odgovor:   10 	 Pravilna	samo	ena	sprejemljiva	stvar	s	seznama.	Druga	stvar	
																																																																																							je	lahko	napačna	ali	manjka	ali	je	v	nasprotju	s	prvo	
																																																																																							napisano	stvarjo.

Naloga: S052092A, S03_02A

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 V	stolpcu	sesalci	označeni	mlečne	žleze	in	dlaka	
																																																																																							(nobena	druga	možnost	ni	nepravilno	označena).	

Naloga: S052092B, S03_02B

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 V	stolpcu	dvoživke	označena	vlažna	koža
																																																																																							(nobena	druga	možnost	ni	nepravilno	označena).	

Naloga: S052092C, S03_02C

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 V	stolpcu	ribe	označene	luske	in	škrge
																																																																																							(nobena	druga	možnost	ni	nepravilno	označena).	
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Naloga: S052092D, S03_02D

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 	 V	stolpcu	ptice	označeno	perje
																																																																																							(nobena	druga	možnost	ni	nepravilno	označena).	

Naloga: S052263A, S03_03A

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Pravilno	našteta	oba	spodaj	opisana	razloga:
																																																																																						1.	natrijev	hidroksid	odstrani	(iz	zraka)	ogljikov	dioksid,
																																																																																						2.	apnica	je	vključena	kot	kontrola,	ki	pokaže,	da	v	zraku	
																																																																																						ni	več	ogljikovega	dioksida/ali	služi	kot	kontrola	za	
																																																																																						epruveto	4.

Naloga: S052263B, S03_03B

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10 														Ogljikov	dioksid	IN	oddali	so	ga	hrošči	(med	celičnim	
																																																																																						dihanjem).

Naloga: S052265, S03_04

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10	 	 	Ne,	z	razlago,	da	bodo	na	svoje	potomce	prenesli	dedni	
																																																																																							material	(gene,	DNK)	z	enakimi	potezami;	brez	repa.
Nepravilni	odgovor:		 	 70 															Ne,	z	razlago,	da	bodo	potomci	po	izgledu	podobni	
																																																																																							svojim	staršem.

Naloga: S052233, S03_10

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10 														Slika	C	z	razlago,	da	predmet	X	plava	nižje,	ker	ima	tekočina			
																																																																																						C	manjšo	gostoto	(kot	tekočina	A)
																																																																																						ALI	Slika	C	z	razlago,	zakaj	je	slika	B	nepravilna.

Naloga: S052289C, S03_12C

 Oznaka  Odgovor                                                                              

Pravilni odgovor:   10 														Izvor	vode	je	globoko	v	Zemlji,	kjer	je	vroče	(vsebuje	vroče	
																																																																																						kamne,	magmo).
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Naloga: S042408, S05_02

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Odgovor	v	povezavi	s	prehranjevalno	verigo.	Lahko	ali	pa	
																																																																																							tudi	niso	omenjeni	energija	ali	hranila.
  11 	 Odgovor	se	nanaša	na	kisik	oziroma	dihanje	za	preživetje.	
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Ujede/orli	jedo	rastline	ALI	potrebujejo	energijo	in/ali		
																																																																																							hranila	iz	rastlin	brez	povezave	s	prehranjevalno	verigo.

Naloga: S042049A, S05_05A

 Oznaka  Odgovor                                                                      

Pravilni odgovor:   10 														Populacija	zajcev	se	manjša	(pada,	se	zmanjšuje)	in	
																																																																																						populacija	risov	se	manjša	(pada,	se	zmanjšuje).

Naloga: S042049B, S05_05B
Opomba: Možne razlage:
1. zmanjšanje vira hrane/ni dovolj zajcev (za hrano risom);
2. pobijejo jih (divji) lovci (zaradi krzna, zaslužka);
3. uničenje naravnega okolja (habitata);
4. bolezni (so se razširile med risi in jih pobile).

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:   10	 	 Ena	možna	razlaga,	ki	je	podana	v	opombi.

Naloga: S042402, S05_07

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Slika	1	z	razlago,	ki	opisuje	prehajanje	toplote	od	
																																																																																							toplejšega	proti	hladnejšemu	telesu.

Naloga: S042228A,  S05_08A
Opomba: Pravilni odgovor lahko ali ne vsebuje izračun razlike obeh meritev.

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10	 	 Navedeni	dve	merjenji:
																																																																																						1)	prostornina/nivo	vode	pred	potopitvijo	verižice	v	vodo,
																																																																																						2)	prostornina/nivo	vode	po	potopitvijo	verižice	v		vodo.
                                                          11                       	Merjenje	vode,	ki	steče	iz	merilnega	valja.
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Naloga: S042228B, S05_08B

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Tabela	3	pravilno	izpolnjena.
																																																																																																																	gostota													število										približen
                                                                         																																								(g/cm3)            karatov        odstotek zlata
																																																																											Petrova	verižica												15,4																			18																				75
																																																																											Galova	verižica													13,1																			14																				60

Naloga: S042228C,  S05_08C
Opomba: Če je vrednost “približen odstotek zlata” v Tabeli 3 (v delu B) napačna, je odgovor pri delu C ocenjen
glede na napačne vrednosti. Npr., če je približen odstotek zlata za Petrovo verižico 60 (namesto
75) in za Galovo verižico 75 (namesto 60) in so izračuni narejeni pravilno za omenjeni vrednosti (36 g za 
Petrovo in 41,25 g za Galovo verižico), štejemo kot pravilni odgovor.

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10	 	 Pravilni	izračuni	mas	zlata	v	obeh	verižicah	(lahko	je	
																																																																																							omenjeno	ali	ne,	katera	verižica	vsebuje	večjo	maso	zlata).

																																																								približen																			pomnožimo									masa														enačaj							masa	zlata	v
            																																												odstotek	zlata																					z																verižice	(g)																									verižici	(g)			
														9	karatov																											0,4	(40	%)																										x																				20																					=																8
														Petrova	verižica															0,75																																					x																				60																					=															45
														Galova	verižica																0,6																																							x																				55																					=															33

Naloga: S042176, S05_11

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Odgovor	se	nanaša	na	metodo	segrevanja/vrenja/														
																																																																																							izhlapavanje	vode	v	posodi	(ob	uporabi	električnih
																																																																																							kuhalnikov)	in	opazovanja,	v	kateri	posodi	je	ostala	sol,	ALI							
																																																																																							na	metodo	postavitve	posode	z	vodo	direktno/neposredno		
																																																																																							na	električni	kuhalnik	in	opazovanju,	ali	je	ostalo	kaj	soli.
  11 	 Odgovor	se	nanaša	na	vrenje	vode	v	posodah	in	opazovanje,									
																																																																																							da	sladka	voda	zavre	prej	kakor	slana	(ker	je	vrelišče
																																																																																							slane	vode	višje	kot	sladke).
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Odgovor	se	nanaša	na	vrenje	vode	v	posodah	in	opazovanje,							
																																																																																							katera	bo	prej	zavrela,	brez	eksplicitne	omembe,	da	sladka		
																																																																																							voda	zavre	prej	kot	slana.
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                                                         71     																				Se	nanaša	na	pravilno	metodo	(razlikovanja	med	sladko	in		
																																																																																						slano	vodo),	ki	vključuje	drugo	opremo	in	ne	kuhalne	
plošče.		

Naloga: S042211, S05_12

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:    10 	 Da,	nanju	delujeta	dve	sili:	gravitacija	(navzdol)	IN	
																																																																																							sila	zidu	(navzgor).
         11 	 Da,	na	zid	delujeta	dve	sili:	teža	(otrok;	navzdol)	IN	
																																																																																							sila	zidu/tal	(navzgor).
                                                          12                        Da,	odgovor	se	nanaša	na	en	silo:	gravitacija	(navzdol)									
																																																																																							ALI	zid/tla	(navzgor)	ALI	teža	(navzdol).
                                                         19                        Drugi	pravilni	odgovori	(npr.	zračni	tlak,	veter).
Nepravilni	odgovor	 						70 	 Da,	z	razlago,	ki	vključuje	samo	trenje.
                                                        71                         Ne,	z	ali	brez	pojasnila.

Naloga: S042135, S05_13
Opomba: i) Če je proces napisan več kot enkrat, štejemo to kot nepravilni odgovor. Primer: če je v odgovoru
navedeno: padavine, padavine, izhlapavanje, kondenzacija, ocenimo z oznako 70 za izhlapevanje in 
kondenzacijo. Ali primer: če je v vsakem navedeno: padavine, padavine, izhlapevanje, izhlapevanje, ocenimo z 
oznako 79.
ii) Če so trije procesi zapisani pravilno in četrti ni napisan, ocenimo z oznako 70.

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:   10	 	 Vsi	procesi	pravilno	navedeni.	

                                  Opis procesa                                                                                                          Proces                                                     
																																Kapljice	vode	padajo	na	zemljo.																																																																									padavine
																																Voda	prehaja	skozi	praznine	med	plastmi	prsti	in	kamnin.																										pronicanje
																																Površinska	voda	se	iz	tekočine	spremeni	v	plin.																																													izhlapevanje
																																Voda	v	ozračju	se	iz	plina	spremeni	v	tekočino.																																													kondenzacija
Nepravilni	odgovor:		 	 70 	 Pravilno	določena	2	ali	3	procesi.
                                                         71                        	Pravilno	določen	1	proces.

Naloga: S052303B, S06_05B

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Število	se	bo	zmanjšalo,	z	razlago,	da	ribe	jedo	ličinke	
																																																																																							komarja	(ali	jajca),	zaradi	česar	se	bo	manj	ličink
																																																																																							razvilo	v	komarje.
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Naloga: S052145, S06_07

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Vsi	trije	odgovori	pravilno	zapisani.
                                                                                       Voda: plinastem
																																																																																								Živo	srebro:	tekočem
                                                                                        Železo: trdnem

Naloga: S052049, S06_08

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   20  Opisani obe metodi:
																																																																																							1.	Metoda	1	bo	delovala,	zato	ker	je	železo	magnetno	(in				
																																																																																											baker	ni),
																																																																																							2.	metoda	2	ne	bo	delovala,	zato	ker	se	železo	in	baker	ne						
																																																																																											raztapljata	in/ali	kovine	ne	gredo	skozi	filtrirni	papir.
Delno pravilni odgovor:   10 	 	Metoda	1	z	razlago,	ki	pravilno	opiše	ali	metodo	z	
																																																																																								magnetom	ali	metodo	s	filtriranjem.

Naloga: S052141, S06_12

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 V	položaju	B,	z	razlago,	da	ista	sila	deluje	na	manjšo	
																																																																																							površino.

Naloga: S052116, S06_14

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   20   Sprejemljivi odgovori vsebujejo dve spodaj navedeni  
                                                                                        prednosti:
																																																																																							1.	dolge	korenine	lahko	dosežejo	več	hranilnih	snovi		
																																																																																											(mineralov);
																																																																																							2.	dolge	korenine	lahko	dosežejo	vodo	(ko	je	vrhnja	plast	
																																																																																											tal	suha	ali	zamrznjena);
																																																																																							3.	dolge	korenine	so	boljše	za	zasaditev	rastlin.
Delno pravilni odgovor:   10 	 	Pravilna	samo	ena	sprejemljiva	prednost.	Druga	je	lahko	
																																																																																								napačna	ali	ni	napisana.

Naloga: S052141, S06_15

 Oznaka  Odgovor                                                                            

Pravilni odgovor:   10 	 Da,	z	razlago,	da	ima	Luna	manjšo	gravitacijo.
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Naloga: S042030, S07_02

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:    10 	 Nespolno	razmnoževanje	in	razlaga,	ki	poda	gensko	
																																																																																							zasnovo.
   11 	 Nespolno	razmnoževanje	in	razlaga,	ki	se	nanaša	na		
																																																																																							oploditev	ALI	razlaga,	zakaj	je	to	nespolno
																																																																																							razmnoževanje	in/ali	zakaj	ni	spolno	razmnoževanje.																																																																														
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Nespolno	razmnoževanje	s	splošno,	z	ali	brez	razlage.
                                                         71                         Spolno	razmnoževanje,	z	ali	brez	pojasnila.

Naloga: S042222A, S07_05A
Opomba: 1) Pravilni odgovori se lahko nanašajo na dve točki:
a. potek spremembe – raste v velikosti ali postaja večji,
b. ličinka se prehranjuje in zato rastejo.
2) Če se odgovor nanaša na stopnje, kot so npr. 1, 2, 3 ali 4, ocenjujemo v skladu s stopnjo, ki je navedena v 
razlagi.
Npr.: “Stopnja 2: Ličinka se hrani z listi in raste. Ko poje dovolj, se spremeni v bubo”, ocenjujemo z oznako 10.
3) Če se odgovor nanaša na rast jajčec ali bube, mora biti v razlagi omenjena celična delitev. Take odgovore 
ocenjujemo z oznako 19.

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:   10	 	 Ličinka	z	razlago,	ki	se	nanaša	na	obe	točki,	a	in	b,	ALI	
																																																																																							samo	na	točko	a	ALI	samo	na	točko	b.	 	 																																																																
                                                          19																								Drugi	popolnoma	pravilni	odgovori.														
Nepravilni	odgovor:		 	 70 	 Ličinka	z	razlago,	ki	se	ne	nanaša	niti	na	točko	a	niti	na	
																																																																																							točko	b.

Naloga: S042222A, S07_05B
Opomba: Če se odgovor nanaša na stopnje, označene kot 1, 2, 3 ali 4, odgovor ocenimo glede na razlago. Npr. 
odgovor  “Stopnja 3: Krila in drugi deli odraslega metulja nastanejo v bubi”  ocenimo z oznako 10.

 Oznaka  Odgovor                                   

Pravilni odgovor:   10	 	 Jajčece	ali	buba	z	razlago,	ki	se	nanaša	na	dele	telesa	ALI	
																																																																																							značilnosti	razvoja.	 																																																																
																																																										11																								Jajčece	ali	buba	z	razlago,	ki	se	nanaša	na	razvoj	
																																																																																						(spremembo,	preoblikovanje)	v	metulja.		
                                                          19 											 Drugi	popolnoma	pravilni	odgovor.	
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Naloga: S042088, S07_08

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Raztopina	v	drugi	čaši,	z	razlago,	ki	se	nanaša	eksplicitno	
																																																																																							ali	implicitno	na	dejstvo,	da	je	v	drugi	čaši	več	vode	
																																																																																							ali	da	je	v	prvi	čaši	manj	vode.																																												
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Raztopina	v	prvi	čaši,	s	ali	brez	pojasnila.

Naloga: S042104, S07_10

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Slika	C	in	razlaga,	da	se	masa	ohranja.
  11 	 Slika	B	in	razlaga,	da	med	reakcijo	pride	do	sproščanja	
																																																																																							toplote	in	se	nekaj	vode	pretvori	v	vodno	paro.
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Slika	C,	s	splošno,	z	napačno	ali	brez	razlage.
                                                         71																									Slika	B,	z	napačno	ali	brez	razlage.

Naloga: S042064, S07_11

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Gostota	olja	je	manjša	od	gostote	vode.
  19 	 Drugi	pravilni	odgovori.
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Olje	je	lažje	od	vode	ali	tehta	manj	kot	voda	IN	
																																																																																							vključena	razlaga	o	gostoti.
                                                         71																									Olje	je	lažje	ali	tehta	manj	kot	voda.

Naloga: S042273, S07_12

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Svetloba	potuje	hitreje	(kot	zvok)	ali	zvok	potuje	veliko	
																																																																																							počasneje	(kot	svetloba).
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Svetloba	in	zvok	potujeta	z	različno	hitrostjo	brez	
																																																																																							specifične	navedbe,	kateri	je	hitrejši.

Naloga: S042301, S07_13

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10  Potres nastane zaradi premikov ob tektonski prelomnici 
																																																																																						(oziroma	meji)	ALI	zaradi	premikanja	plošč.
  11  Potres nastane zaradi premikov magme (vulkanske 
																																																																																							aktivnosti).
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Naloga: S042406, S07_16

 Oznaka  Odgovor                                                                               

Pravilni odgovor:   10 	 Puščica	označuje	smer	toka	reke	iz	gora	v	ocean.	Razlaga		
																																																																																							vsebuje	dejstvo,	da	voda	teče	od	višjega	predela	k	nižjemu		
																																																																																							(po	gori	navzdol).
Nepravilni	odgovor	 	 70 	 Puščica	označuje	smer	toka	reke	iz	gora	v	ocean.	Brez	
																																																																																							razlage	ali	pa	je	zapisana	splošno	kot	dejstvo	brez	omembe	
																																																																																							toka	od	višjega	k	nižjemu	predelu	(iz	gora).
                                                         71																										Ni	narisane	puščice,	vendar	pa	je	opisan	tok	reke	od	višjih													
																																																																																							predelov	k	nižjim	(iz	gora).
                                                        72 																										Puščica	označuje	smer	iz	oceana	v	gore,	vendar	razlaga			
																																																																																							tok	vode	iz	gora	v	ocean	(od	višjega	k	nižjim	delom).
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Dosežek v posameznih vsebinah naravoslovja
TIMSS v osmem razredu poroča o dosežku iz štirih naravoslovnih vsebin: biologije, kemije, fizike in
ved o Zemlji. Večina držav je izkazala večjo moč in šibkost v eni ali dveh vsebinah glede na skupen 
naravoslovni dosežek. 
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Geometric 
Shapes and 
Measures
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Dosežek na kognitivnih področjih

Poznavanje dejstev in postopkov
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Sklepanje

TIMSS v osmem razredu poroča o dosežku iz iz treh kognitivnih področij, poznavanja dejstev in 
postopkov, uporabe znanja in sklepanja.  Večina držav je izkazala večjo moč in šibkost v eni ali dveh 
vsebinah glede na skupen naravoslovni dosežek. 
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2.3 Dosežki na vsebinskih in kognitivnih področjih

Rezultati naravoslovnih nalog so bili po vsebini uvrščeni v štiri vsebinska področja: biologija,  
kemija, fizika in vede o Zemlji. Na podlagi vsebinskih področij, ki so bila obravnavana ločeno, so bile 
izračunane lestvice dosežkov. Podobno so bili iz rezultatov nalog izračunani dosežki na treh lestvicah 
kognitivnih področij: poznavanje dejstev in postopkov, uporaba znanja in sklepanje. 

Dosežki na teh lestvicah so primerljivi s skupnimi naravoslovnimi dosežki na lestvici, ki upošteva 
vse naloge raziskave na enkrat. Zato je mogoče v vsaki državi presojati o večjem ali manjšem znanju 
učencev iz posamezne vsebine ali s kognitivnega področja v primerjavi s skupnim nacionalnim 
povprečnim dosežkom iz naravoslovja. V TIMSS tej primerjavi rečemo relativna primerjava močnih in 
šibkih področij v državi. Relativno močno ali šibko področje se ne nanaša na mednarodno primerjavo 
rezultatov na posamezni lestvici.

V Preglednici N3.1 so dosežki držav na lestvicah naravoslovnih vsebin prikazani skupaj z 
nacionalnim skupnim dosežkom. Razlika od skupnega dosežka označuje razliko v doseženih točkah 
med povprečjem točk na lestvici skupnega naravoslovnega dosežka in povprečjem posamezne 
vsebinske lestvice. Države so urejene padajoče po skupnih naravoslovnih dosežkih.

Prva država na lestvici skupnih naravoslovnih dosežkov, Singapur, ima glede na skupni 
naravoslovni dosežek visok dosežek pri biologiji in fiziki ter nižji pri kemiji in vedah o Zemlji. Japonska, 
druga na lestvici skupnih dosežkov, ima visoke dosežke samo pri vedah o Zemlji in povprečne pri 
ostalih treh področjih.

V Sloveniji smo napredek zaznali le pri vedah o Zemlji, kar je slabše glede na leto 2011, ko 
smo zaznali napredek tudi pri kemiji. V letu 2015 pri kemiji in biologiji beležimo podoben dosežek, 
medtem ko smo pri fiziki zaznali padec znanja. Učni načrti za posamezne predmete so se od leta 
2011 posodobili. Padec znanja pri fiziki je lahko tudi posledica posodobljenega učnega načrta, saj 
se nekatere vsebine poučujejo kasneje.

Slovenski dosežek pri biologiji je podoben dosežkom dveh azijskih držav, Južne Koreje in Hong 
Konga, in statistično pomembno nižji samo od treh azijskih držav, Singapurja, Japonske in Tajvana. 

Pri kemiji ne opažamo bistvenih sprememb v dosežkih. Dosežek pri kemiji je podoben dvema 
državama, Južni Koreji in Ruski federaciji, in je nižji od treh azijskih držav, Singapurja, Japonske in 
Tajvana. 

Pri fiziki je Slovenija nazadovala, in sicer za 6 statistično pomebnih točk. Dosežek iz fizike je 
podoben dosežkoma v Hong Kongu in Ruski federaciji in nižji od štirih azijskih držav.

Geometric 
Shapes and 
Measures
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2 Singapur 597 (3,2) 609 (3,5) 12 (0,8) h 593 (3,6) -3 (1,3) i
Japonska 571 (1,8) 570 (2,9) -1 (2,2)  570 (2,4) -1 (1,9)  
Tajvan 569 (2,1) 565 (2,2) -4 (1,4) i 579 (2,7) 9 (1,9) h
Južna Koreja 556 (2,2) 554 (2,2) -2 (1,5)  550 (2,5) -5 (1,3) i
Slovenija 551 (2,4) 548 (2,8) -3 (1,8)  552 (2,6) 1 (1,7)  
Hong Kong 546 (3,9) 549 (4,7) 3 (2,2)  536 (4,1) -10 (1,4) i
Ruska federacija 544 (4,2) 539 (4,4) -5 (1,7) i 558 (4,9) 14 (2,4) h
Anglija 537 (3,8) 542 (4,0) 5 (1,3) h 529 (4,5) -8 (1,9) i
Kazahstan 533 (4,4) 520 (4,6) -12 (1,4) i 554 (5,2) 21 (2,2) h
Irska 530 (2,8) 534 (2,9) 4 (0,9) h 517 (3,6) -13 (2,2) i

† ZDA 530 (2,8) 540 (2,9) 10 (1,0) h 519 (3,2) -11 (1,0) i
Madžarska 527 (3,4) 521 (3,3) -7 (1,9) i 534 (3,6) 7 (1,1) h

1 † Kanada 526 (2,2) 534 (2,4) 8 (0,9) h 512 (2,2) -14 (1,1) i
Švedska 522 (3,4) 520 (3,6) -2 (1,8)  512 (3,6) -10 (1,3) i

2 Litva 519 (2,8) 521 (3,1) 2 (1,5)  517 (3,2) -2 (2,1)  
† Nova Zelandija 513 (3,1) 520 (3,5) 7 (1,5) h 498 (3,5) -15 (1,3) i

Avstralija 512 (2,7) 522 (2,8) 10 (1,3) h 493 (3,3) -19 (1,3) i
Norveška (9) 509 (2,8) 502 (2,6) -7 (1,0) i 503 (2,9) -6 (1,5) i

3 Izrael 507 (3,9) 504 (4,2) -3 (1,7)  516 (4,6) 9 (1,6) h
2 Italija 499 (2,4) 496 (2,6) -3 (0,9) i 487 (2,4) -12 (1,5) i

Turčija 493 (4,0) 491 (4,1) -2 (1,5)  493 (4,7) 0 (1,2)  
Malta 481 (1,6) 473 (2,7) -9 (2,0) i 481 (2,1) 0 (2,2)  
Združeni arab. emirati 477 (2,3) 475 (2,4) -2 (0,9) i 481 (3,2) 4 (1,7) h
Malezija 471 (4,1) 466 (4,4) -5 (1,0) i 473 (4,0) 2 (1,5)  
Bahrajn 466 (2,2) 469 (2,6) 3 (1,3) h 462 (2,8) -4 (2,0)  
Katar 457 (3,0) 454 (3,0) -2 (1,6)  455 (3,6) -2 (1,6)  
Iran 456 (4,0) 448 (3,8) -8 (1,3) i 458 (4,6) 1 (1,2)  
Tajska 456 (4,2) 466 (4,1) 10 (1,2) h 445 (4,9) -11 (1,6) i
Oman 455 (2,7) 454 (2,7) 0 (1,4)  452 (2,7) -2 (1,3)  
Čile 454 (3,1) 459 (3,6) 5 (1,6) h 438 (3,6) -16 (1,9) i

1 2 Gruzija 443 (3,1) 447 (3,1) 4 (1,7) h 456 (3,7) 13 (2,9) h
Jordanija 426 (3,4) 420 (3,9) -7 (1,9) i 438 (3,8) 11 (1,4) h
Kuvajt 411 (5,2) 402 (5,9) -9 (1,6) i 413 (5,7) 2 (2,0)  
Libanon 398 (5,3) 366 (6,2) -32 (3,0) i 438 (6,2) 40 (3,8) h
Savdska Arabija 396 (4,5) 397 (5,1) 1 (2,8)  377 (5,0) -19 (2,4) i
Maroko 393 (2,5) 380 (2,5) -14 (0,9) i 400 (3,0) 6 (1,3) h
Bocvana (9) 392 (2,7) 397 (2,9) 5 (1,1) h 390 (3,6) -2 (2,2)  
Egipt 371 (4,3) 348 (5,0) -22 (1,7) i 395 (5,0) 24 (2,6) h
Južoafriška rep. (9) 358 (5,6) 356 (5,9) -1 (1,0)  369 (6,1) 11 (2,4) h

h

i

( )

Število nalog − število nalog TIMSS 2015, vključenih v skale dosežkov.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečni 
dosežek

Preglednica N3.1: Dosežki po vsebinskih področjih naravoslovja  

Razlika od skupnega 
naravoslovnega dosežka

Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.

Skupni 
naravoslovni 

dosežek

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni naravoslovni 
dosežek.

Dosežek je statistično pomembno nižji  kot skupni 
naravoslovni dosežek.

Države

Biologija                                                                          
(75 nalog)
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Razlika od skupnega 
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(43 nalog)
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V

2 Singapur 608 (3,1) 12 (0,9) h 565 (3,6) -32 (2,1) i
Japonska 570 (2,3) -1 (1,3)  574 (2,0) 3 (0,9) h
Tajvan 560 (3,0) -10 (2,2) i 581 (2,7) 11 (2,6) h
Južna Koreja 564 (2,8) 9 (1,9) h 554 (2,7) -1 (2,0)  
Slovenija 545 (2,9) -6 (1,5) i 564 (2,9) 13 (2,0) h
Hong Kong 540 (4,1) -6 (1,1) i 558 (4,3) 12 (1,1) h
Ruska federacija 548 (4,2) 4 (1,8)  532 (4,7) -12 (1,8) i
Anglija 535 (3,9) -1 (1,1)  536 (4,0) -1 (1,5)  
Kazahstan 543 (5,0) 10 (1,5) h 508 (5,4) -25 (2,3) i
Irska 525 (3,2) -5 (2,3) i 542 (3,1) 12 (1,4) h

† ZDA 516 (2,9) -14 (0,6) i 535 (3,1) 5 (1,0) h
Madžarska 531 (4,0) 4 (2,1)  521 (3,9) -6 (1,6) i

1 † Kanada 521 (2,2) -6 (1,1) i 532 (2,3) 6 (1,9) h
Švedska 524 (3,7) 2 (2,3)  532 (4,5) 10 (3,1) h

2 Litva 513 (3,6) -7 (2,2) i 518 (3,3) -1 (1,8)  
† Nova Zelandija 508 (3,2) -4 (1,0) i 517 (3,6) 4 (1,7) h

Avstralija 505 (2,7) -7 (0,7) i 522 (2,9) 10 (1,8) h
Norveška (9) 512 (3,1) 3 (1,7)  523 (3,3) 14 (1,3) h

3 Izrael 508 (4,0) 2 (1,0)  493 (4,0) -14 (1,3) i
2 Italija 496 (2,5) -3 (1,7)  514 (2,8) 15 (2,3) h

Turčija 506 (4,2) 12 (1,0) h 477 (3,9) -16 (0,9) i
Malta 490 (1,8) 9 (2,4) h 481 (2,5) 0 (2,1)  
Združeni arab. emirati 475 (2,5) -2 (1,0) i 475 (2,4) -2 (1,1)  
Malezija 480 (3,9) 9 (1,0) h 460 (4,5) -10 (1,1) i
Bahrajn 461 (2,6) -5 (1,4) i 461 (3,5) -5 (2,7)  
Katar 459 (3,4) 3 (2,0)  446 (3,7) -11 (2,7) i
Iran 475 (4,4) 19 (2,4) h 439 (4,5) -18 (1,6) i
Tajska 437 (4,6) -19 (1,8) i 459 (4,5) 3 (1,3) h
Oman 449 (3,0) -6 (1,7) i 456 (2,4) 2 (1,7)  
Čile 439 (3,8) -15 (1,9) i 464 (3,2) 10 (1,5) h

1 2 Gruzija 429 (4,6) -14 (2,8) i 420 (3,6) -23 (2,2) i
Jordanija 424 (3,6) -2 (1,5)  416 (3,0) -10 (2,0) i
Kuvajt 411 (5,1) 1 (1,6)  408 (5,1) -2 (2,4)  
Libanon 412 (6,6) 14 (4,0) h 365 (6,4) -33 (3,4) i
Savdska Arabija 385 (5,3) -11 (2,5) i 403 (4,3) 7 (2,3) h
Maroko 395 (2,9) 2 (1,2)  395 (2,2) 1 (1,6)  
Bocvana (9) 384 (2,8) -8 (1,5) i 368 (3,1) -23 (1,7) i
Egipt 378 (4,7) 7 (1,4) h 351 (4,6) -20 (2,1) i
Južnoafriška rep. (9) 359 (5,5) 1 (1,5)  330 (6,4) -28 (1,4) i

h

i

Razlika od skupnega 
naravoslovnega dosežka

Povprečni 
dosežek

Razlika od skupnega 
naravoslovnega dosežka

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni naravoslovni dosežek.

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni naravoslovni dosežek.

Države

Fizika Vede o Zemlji

Preglednica N3.1: Dosežki po vsebinskih področjih naravoslovja                                                                                       
(nadaljevanje)
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2 Singapur 597 (3,2) 594 (3,4) -3 (1,0) i 600 (3,4) 3 (0,9) h 595 (3,2) -2 (0,7) i
Japonska 571 (1,8) 567 (2,2) -3 (1,2) i 575 (1,9) 4 (0,8) h 570 (2,1) -1 (1,1)  
Tajvan 569 (2,1) 589 (2,3) 20 (1,3) h 565 (2,0) -4 (1,0) i 560 (2,0) -9 (1,3) i
Južna Koreja 556 (2,2) 555 (2,9) 0 (2,0)  552 (2,2) -3 (1,3) i 560 (2,8) 5 (1,7) h
Slovenija 551 (2,4) 558 (2,6) 7 (1,7) h 547 (2,3) -4 (1,2) i 550 (2,3) -1 (1,3)  
Hong Kong 546 (3,9) 547 (3,7) 2 (1,0)  541 (4,3) -5 (1,5) i 550 (4,4) 4 (1,4) h
Ruska federacija 544 (4,2) 558 (5,2) 14 (2,2) h 538 (4,6) -6 (1,8) i 538 (3,9) -7 (1,7) i
Anglija 537 (3,8) 523 (4,1) -14 (1,2) i 538 (3,9) 2 (1,4)  545 (4,0) 8 (1,4) h
Kazahstan 533 (4,4) 529 (5,8) -4 (2,6)  535 (4,5) 3 (0,9) h 528 (4,7) -5 (2,1) i
Irska 530 (2,8) 523 (3,2) -7 (1,6) i 533 (3,0) 3 (1,8)  532 (3,0) 2 (2,2)  

† ZDA 530 (2,8) 532 (3,4) 2 (1,2)  531 (2,8) 1 (1,2)  526 (2,8) -4 (0,9) i
Madžarska 527 (3,4) 525 (3,5) -2 (1,1) i 528 (3,4) 1 (1,6)  524 (3,8) -3 (2,2)  

1 † Kanada 526 (2,2) 518 (2,3) -8 (1,6) i 526 (2,1) -1 (0,9)  533 (2,2) 7 (0,8) h
Švedska 522 (3,4) 519 (3,2) -3 (1,2) i 518 (3,5) -4 (1,9) i 526 (4,0) 4 (2,2)  

2 Litva 519 (2,8) 513 (3,1) -6 (2,1) i 517 (3,4) -3 (2,2)  525 (3,2) 6 (1,9) h
† Nova Zelandija 513 (3,1) 503 (3,2) -10 (0,9) i 513 (3,5) 1 (1,2)  520 (3,3) 7 (1,7) h

Avstralija 512 (2,7) 510 (2,7) -2 (1,1)  512 (2,9) 0 (0,8)  513 (2,8) 1 (1,0)  
Norveška (9) 509 (2,8) 500 (3,1) -8 (1,5) i 507 (2,9) -2 (1,7)  518 (3,0) 9 (1,3) h

3 Izrael 507 (3,9) 503 (4,3) -4 (1,3) i 504 (3,8) -3 (1,1) i 511 (4,4) 4 (1,6) h
2 Italija 499 (2,4) 505 (2,6) 6 (1,4) h 496 (2,4) -3 (1,5)  493 (2,8) -6 (1,4) i

Turčija 493 (4,0) 489 (4,5) -4 (1,1) i 492 (3,9) -1 (1,5)  495 (4,2) 2 (1,4)  
Malta 481 (1,6) 468 (2,1) -14 (1,3) i 489 (1,8) 8 (1,5) h 479 (1,7) -3 (1,1) i
Združeni arab. emirati 477 (2,3) 478 (2,5) 1 (1,3)  478 (2,4) 1 (0,8)  473 (2,4) -4 (0,9) i
Malezija 471 (4,1) 466 (5,1) -5 (2,1) i 476 (4,2) 5 (0,8) h 467 (3,9) -4 (0,9) i
Bahrajn 466 (2,2) 462 (2,5) -4 (1,7) i 464 (2,4) -2 (1,0)  466 (2,8) 1 (1,8)  
Katar 457 (3,0) 448 (3,6) -9 (2,3) i 460 (3,6) 3 (1,7)  454 (3,2) -2 (1,7)  
Iran 456 (4,0) 455 (4,8) -1 (1,7)  457 (4,0) 1 (0,9)  454 (4,0) -3 (1,1) i
Tajska 456 (4,2) 469 (4,3) 14 (1,4) h 450 (4,7) -6 (1,3) i 447 (4,0) -9 (1,1) i
Oman 455 (2,7) 455 (2,9) 0 (1,1)  454 (2,9) -1 (1,3)  454 (2,4) 0 (1,3)  
Čile 454 (3,1) 466 (3,2) 12 (1,6) h 446 (3,0) -8 (1,3) i 448 (3,6) -5 (1,2) i

1 2 Gruzija 443 (3,1) 452 (3,3) 9 (2,7) h 442 (3,1) -1 (2,3)  432 (3,5) -11 (1,8) i
Jordanija 426 (3,4) 430 (3,3) 4 (1,7) h 425 (3,3) -1 (1,3)  419 (3,6) -7 (1,7) i
Kuvajt 411 (5,2) 415 (5,2) 4 (1,9) h 406 (5,2) -5 (1,5) i 400 (5,8) -11 (1,6) i
Libanon 398 (5,3) 403 (5,9) 5 (2,9)  398 (5,3) 0 (2,8)  381 (6,3) -17 (2,5) i
Savdska Arabija 396 (4,5) 395 (5,0) -2 (3,1)  383 (4,9) -14 (2,2) i 405 (4,7) 8 (1,9) h
Maroko 393 (2,5) 395 (2,3) 2 (0,9)  391 (2,8) -2 (0,8) i 385 (2,6) -9 (1,2) i
Bocvana (9) 392 (2,7) 371 (3,6) -21 (1,8) i 398 (3,8) 7 (2,2) h 390 (2,6) -2 (2,0)  
Egipt 371 (4,3) 372 (5,2) 1 (2,1)  371 (4,4) 0 (1,4)  359 (4,8) -12 (2,3) i
Južnoafriška rep. (9) 358 (5,6) 337 (6,7) -20 (2,0) i 368 (5,9) 10 (1,5) h 350 (5,6) -7 (1,5) i

h
i

( )

Število nalog − število nalog, TIMSS 2015 vključenih v skale dosežkov.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Sklepanje

Povprečni 
dosežek

Preglednica N3.2: Dosežki po kognitivnih področjih naravoslovja

Razlika od skupnega 
naravoslovnega 

dosežka

Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2, in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.

Skupni 
naravoslovni 

dosežek
Razlika od skupnega 

naravoslovnega 
dosežka

Dosežek je statistično pomembno višji kot skupni naravoslovni dosežek.

Dosežek je statistično pomembno nižji kot skupni naravoslovni dosežek.

Države

Poznavanje dejstev in postopkov

Povprečni 
dosežek

Razlika od skupnega 
naravoslovnega 

dosežka

Uporaba znanja

Povprečni 
dosežek

VI
R:

 E
xh

b
it 

3.
4,

 IE
A

's
 T

re
nd

s 
in

 In
te

rn
at

io
na

l M
at

he
m

at
ic

s 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
St

ud
y 

– 
TI

M
SS

 2
01

5 



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 273

Pri vedah o Zemlji Slovenija beleži za 13 statistično pomembnih točk višji dosežek od skupnega 
naravoslovnega dosežka. Na tem področju veliko držav beleži padec dosežka, med drugim tudi 
najbolje uvrščena država na lestvici dosežkov, Singapur. Višji dosežek od slovenskih učencev so 
dosegli le učenci na Tajvanu in Japonskem.

Slovenija torej pri vedah o Zemlji dosega za 3 % višji dosežek od skupnega povprečja ter za 
okoli 1 % nižji dosežek pri biologiji in fiziki. Ti dosežki so skladni s pokritostjo vsebin nalog TIMSS z 
nacionalnimi učnimi načrti, ki po prenovi še ne predpisujejo vseh vsebin do osmega razreda. Lahko 
rečemo, da je področje ved o Zemlji v Sloveniji relativno močno področje ter da biologija in fizika 
veljata za njeno relativno šibkost.

Trendi v doseganju znanja posameznih naravoslovnih vsebin kažejo, da je znanje biologije od 
leta 2007 naraslo, za 16 točk. Razlika je statistično pomembna. Znanje kemije je med letoma 2007 
in 2011 naraslo za 11 statistično pomembnih točk ter padlo za 5 statistično nepomembnih točk med 
2011 in 2015. Znanje fizike je med letoma 2007 in 2015 naraslo za 17 statistično pomembnih 
točk. Znanje iz ved o Zemlji je med letoma 2007 in 2011 naraslo za statistično pomembnih 13 točk, 
medtem ko je med letoma 2011 in 2015 naraslo le za 4 statistično nepomembne točke (e-priloga, 
Preglednica 3.6).

V Preglednici N3.2 so dosežki držav na lestvicah kognitivnih področij znanja. Tudi ti so prikazani 
skupaj s povprečnim naravoslovnim dosežkom v državi in z razliko v točkah med skupnim naravoslovnim 
dosežkom ter dosežkom v poznavanju dejstev in postopkov, uporabi znanja in sklepanjih.

Iz nalog, ki so zahtevale najvišje taksonomsko znanje, sklepanje, naši učenci niso pokazali 
razlik v dosežkih. Njihovi dosežki se na teh dveh lestvicah statistično ne razlikujejo od skupnega 
naravoslovnega dosežka. Iz nalog, ki so zahtevale poznavanje dejstev in postopkov so dosegli za 7 
točk statistično pomembno višji rezultat, kot je njihovo skupno povprečje, medtem ko so pri nalogah, 
ki so zahtevale uporabo znanja, zabeležili slabši rezulata od skupnega povprečja, in sicer za 4 
statistično pomembne točke. Lahko rečemo, da so slovenski učenci relativno močni pri reševanju 
nalog, ki od njih zahtevajo poznavanje dejstev in postopkov, ter relativno šibki pri reševanju nalog, 
ki zahtevajo uporabo znanja.

Trendi v kognitivnih dosežkih v Sloveniji med letoma 2011 in 2015 pokažejo višje dosežke le s 
področja skepanja, za 15 statistično pomembnih točk. Pri ostali dveh področijh, poznavanju dejstev 
in postopkov ter uporabi znanja, nismo zabeležili razlik v dosežkih (e-priloga, preglednica 3.8). 
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Anglija 546 (5,0)  538 (4,7)  534 (5,4)  523 (5,3)  532 (4,6)  539 (4,8)  532 (4,8)  540 (4,8)  
Avstralija 524 (3,4)  520 (3,3)  494 (4,2)  492 (3,5)  496 (3,3)  513 (3,0) h 514 (3,5)  530 (3,4) h
Bahrajn 499 (3,4) h 441 (3,6)  497 (3,7) h 430 (4,1)  480 (3,4) h 444 (4,0)  479 (4,1) h 443 (4,8)  
Bocvana (9) 412 (3,9) h 380 (3,4)  404 (4,3) h 375 (4,9)  385 (4,5)  383 (3,5)  375 (4,4) h 362 (3,3)  
Čile 456 (4,4)  462 (4,2)  436 (4,2)  440 (5,4)  429 (4,8)  449 (4,1) h 452 (3,9)  475 (4,3) h
Egipt 357 (6,7) h 338 (6,1)  402 (6,9) h 386 (5,7)  379 (6,6)  376 (6,0)  351 (6,6)  351 (5,4)  

1 2 Gruzija 450 (3,3)  444 (3,8)  462 (4,9) h 451 (4,0)  423 (3,9)  435 (6,6) h 414 (3,8)  425 (4,8) h
Hong Kong 547 (4,8)  550 (5,5)  537 (4,7)  535 (5,1)  530 (4,4)  549 (5,2) h 543 (4,7)  571 (5,0) h
Iran 453 (4,4)  444 (6,3)  468 (5,4) h 448 (7,6)  473 (5,2)  477 (7,2)  435 (5,4)  442 (7,1)  
Irska 540 (2,9) h 528 (4,0)  524 (3,5) h 510 (5,3)  518 (3,9)  532 (3,9) h 536 (3,5)  548 (4,1) h

2 Italija 494 (3,0)  497 (3,0)  485 (3,1)  490 (2,9)  484 (3,0)  508 (3,4) h 504 (3,5)  524 (3,7) h
3 Izrael 510 (4,5) h 498 (5,0)  523 (5,0) h 509 (5,5)  508 (4,3)  509 (5,1)  488 (4,5)  497 (4,8)  

Japonska 574 (3,2) h 567 (3,4)  575 (3,3) h 565 (3,5)  567 (2,7)  572 (3,7)  572 (2,7)  575 (2,8)  
Jordanija 444 (4,6) h 395 (5,6)  463 (4,9) h 412 (6,2)  441 (4,6) h 408 (5,7)  429 (4,1) h 403 (5,2)  
Južna Koreja 552 (2,5)  556 (2,7)  554 (2,6) h 547 (3,4)  563 (3,1)  565 (3,4)  547 (3,6)  561 (3,8) h
Južoafriška rep. (9) 365 (6,9) h 347 (5,8)  380 (7,0) h 357 (5,8)  353 (6,6)  365 (5,6) h 329 (7,4)  331 (6,7)  

1 † Kanada 536 (2,5)  532 (2,8)  513 (2,3)  512 (2,8)  513 (2,4)  528 (2,6) h 522 (2,6)  543 (3,0) h
Katar 473 (4,0) h 435 (5,6)  474 (4,2) h 436 (5,7)  469 (3,6) h 450 (6,0)  457 (5,6) h 434 (6,4)  
Kazahstan 527 (5,5) h 514 (4,7)  559 (6,1) h 548 (5,1)  544 (6,0)  542 (5,0)  504 (6,1)  512 (5,7)  
Kuvajt 429 (5,8) h 374 (9,3)  437 (5,7) h 388 (9,0)  431 (5,2) h 392 (8,1)  432 (5,4) h 385 (7,7)  
Libanon 373 (5,7)  358 (8,9)  447 (6,1) h 427 (7,5)  413 (7,8)  412 (7,4)  366 (5,9)  364 (8,6)  

2 Litva 529 (3,6) h 513 (3,8)  520 (3,6)  515 (3,8)  508 (4,5)  517 (4,6)  511 (4,2)  525 (4,1) h
Madžarska 519 (3,8)  523 (3,3)  530 (4,0)  538 (4,4)  511 (4,9)  550 (4,1) h 506 (4,5)  536 (4,2) h
Malezija 475 (4,4) h 457 (5,1)  482 (4,1) h 464 (4,6)  480 (4,2)  480 (4,9)  459 (4,4)  462 (5,5)  
Malta 483 (3,2) h 463 (3,4)  492 (3,7) h 471 (2,7)  489 (3,5)  492 (3,4)  478 (3,0)  484 (3,6)  
Maroko 387 (2,8) h 373 (3,1)  409 (3,1) h 392 (3,7)  391 (3,1)  399 (3,1) h 396 (2,9)  394 (2,8)  
Norveška (9) 504 (3,1)  499 (3,0)  507 (3,5)  498 (4,0)  504 (3,6)  520 (4,0) h 513 (4,3)  532 (3,8) h

† Nova Zelandija 526 (3,4) h 513 (4,7)  500 (3,8)  495 (4,8)  502 (3,9)  515 (4,4) h 510 (3,8)  524 (5,1) h
Oman 482 (2,8) h 428 (3,8)  482 (2,9) h 425 (3,9)  466 (3,7) h 433 (3,9)  473 (2,7) h 441 (3,6)  
Ruska federacija 544 (4,8) h 534 (4,8)  558 (5,4)  558 (5,6)  538 (4,8)  557 (4,6) h 528 (5,2)  536 (4,9) h
Savdska Arabija 430 (5,9) h 363 (8,3)  409 (6,5) h 344 (8,7)  410 (5,6) h 360 (8,8)  421 (6,6) h 384 (6,9)  

2 Singapur 612 (3,6)  607 (4,4)  598 (3,9) h 588 (4,4)  605 (3,6)  611 (3,9)  557 (4,9)  572 (4,4) h
Slovenija 558 (3,0) h 539 (3,1)  559 (3,2) h 546 (3,4)  539 (3,8)  551 (3,2) h 560 (3,3)  569 (3,4) h
Švedska 527 (4,7) h 514 (3,7)  517 (4,9)  509 (3,9)  519 (4,0)  530 (4,2) h 527 (6,0)  537 (4,0) h
Tajska 477 (4,2) h 453 (5,2)  460 (4,9) h 428 (6,3)  441 (5,0)  432 (6,0)  464 (5,0)  453 (5,6)  
Tajvan 566 (2,2)  564 (2,9)  584 (2,7) h 574 (3,5)  552 (3,6)  567 (3,5) h 574 (3,5)  588 (3,4) h
Turčija 504 (3,9) h 479 (4,6)  511 (5,0) h 477 (5,3)  515 (4,2) h 497 (5,0)  480 (3,8)  475 (4,6)  

† ZDA 542 (2,9)  538 (3,2)  520 (3,7)  518 (3,5)  508 (3,0)  524 (3,4) h 526 (3,5)  544 (3,3) h
Združeni arab. emirati 495 (3,5) h 455 (4,5)  502 (4,0) h 460 (5,2)  483 (3,7) h 466 (4,8)  488 (3,6) h 462 (4,5)  

Medn. povprečje 493 (0,7) h 475 (0,8)  495 (0,7) h 476 (0,8)  484 (0,7)  486 (0,8)  481 (0,7)  483 (0,8) h

h

Države
Dekleta Dekleta

Biologija Kemija Fizika Vede o Zemlji

Fantje

Glej Dodatek C.2 za opombe o ciljnih populacijah 1, 2 in 3. Glej Dodatek C.8 za opombe o smernicah vzorčenja in odzivih.

Preglednica N3.3: Dosežki po vsebinskih področjih naravoslovja glede na spol

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje je statistično višje kot povprečje drugega spola.

Fantje Dekleta Fantje Dekleta Fantje
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V Sloveniji razlike med dosežki deklet in fantov na posameznih vsebinskih lestvicah kažejo višji 
dosežek deklet od fantov pri biologiji, za 19 točk, in pri kemiji, za 13 točk, ter višji dosežek fantov 
od deklet pri fiziki, za 12 točk in pri vedah o Zemlji, za 9 točk. Vse razlike so statistično pomembne. 
(Preglednica N3.3).

Pri nalogah, ki so zahtevale uporabo znanja in sklepanje so bila v Sloveniji dekleta uspešnejše 
od fantov. Na področju uporabe znanja so bile boljše za 7 točk in na področju sklepanja za 13 točk. 
Obe razliki sta statistično pomembni. Razlik med dosežki deklet in fantov pri nalogah, ki so zahtevale 
poznavanje dejstev in postopkov, nismo izmerili (e-priloga, Preglednica 3.12).  



276                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 277

500

550

450

432

486

54713%

72%

15%

Domači viri za učenje

Veliko 
podpore

Nekaj
  podpore

Malo 
podpore

Po
vp

re
čn

i n
ar

av
o

sl
ov

n
i d

o
se

že
k

Odstotek 
učencev

Dosežki učencev, ki so imeli po poročanju staršev 
doma veliko podpore pri izobraževanju, so bili 
mnogo višji kot dosežki učencev, ki so imeli po 
poročanju staršev malo podpore pri šolanju. 

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  
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2.4 Podpora doma 

Pogoji, v katerih živijo učenci doma, so nesporno povezani z njihovim delom za šolo. V 
mednarodnih raziskavah se stalno kaže, da so najpomembnejši kazalci, ki se povezujejo z višjim 
znanjem otrok, izobrazba in zaposlitev staršev ter osnovni pogoji za učenje kot sta dostop do interneta 
in soba za delo za šolo. V raziskavi TIMSS smo osmošolce vprašali o razmerah doma in odgovore 
sestavili v kazalec podpore doma pri njihovem izobraževanju. Kazalec zajema odgovore učencev na 
vprašanja: 

• ali imajo dostop do interneta, svojo sobo, oboje ali nič,
• koliko knjig imajo doma (manj kot 10, do 25, do 100, do 200 ali več kot 200),
• o izobrazbi staršev (po stopnjah od manj kot srednješolske izobrazbe do doktorata).   

Učenci so pridobili točke na lestvici podpore doma in bili glede na te točke razporejeni v mednarodne 
skupine učencev z veliko, srednje in malo podpore doma. 

Rezultati merjenja podpore doma pri izobraževanju so v Preglednci N4.1, skupaj s povprečnimi 
dosežki treh skupin učencev glede na višino domače podpore. Mednarodno se večina osmošolcev 
nahaja v skupini s srednjo veliko podporo ( 72 %), 15 % učencev se nahaja v skupini z malo podpore 
doma in 13 % osmošolcev v skupini z veliko podpore doma pri izobraževanju. Največji deleži 
osmošolcev z veliko podpore domačega okolja so v Južni Koreji in na Norveškem.

V Sloveniji se je slaba šestina učencev uvrstila v skupino z veliko podpore doma in skoraj vseh 
ostalih 83 % v skupino s srednjo podporo doma. Glede na leto 2011 se povprečen indeks podpore 
doma v Sloveniji ni statistično pomembno spremenil.

Dosežki učencev z veliko podpore doma so za visokih 48 točk višji od dosežkov učencev, ki 
so opredeljeni, da imajo doma srednje veliko podporo pri izobraževanju. Slovenija je v večji skupini 
različnih držav. Po podpori je podobna Litvi, Malti in Italiji.
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Južna Koreja  37 (1,3) 584 (3,2) 60 (1,2) 541 (2,1) 3 (0,2) 483 (9,1) 11,6 (0,05)  0,3 (0,07) h
Norveška (9)  29 (1,2) 549 (3,3) 69 (1,1) 494 (2,6) 1 (0,2) ~ ~ 11,5 (0,05)  ◊ ◊  
Gruzija  23 (1,1) 481 (3,8) 70 (1,1) 439 (3,6) 7 (0,6) 375 (7,9) 10,9 (0,06)  0,4 (0,08) h
Švedska  23 (1,1) 578 (4,0) 74 (1,2) 510 (3,1) 3 (0,5) 437 (12,2) 11,1 (0,04)  -0,2 (0,06) i
Avstralija  23 (0,9) 562 (2,8) 73 (0,9) 503 (2,5) 4 (0,4) 429 (8,4) 11,1 (0,04)  0,0 (0,07)  
Madžarska  22 (1,5) 592 (3,9) 70 (1,3) 517 (2,8) 7 (0,7) 425 (7,9) 10,8 (0,07)  0,0 (0,09)  
ZDA  22 (0,9) 579 (3,2) 71 (0,9) 521 (2,6) 7 (0,5) 476 (4,6) 10,9 (0,04)  0,0 (0,06)  
Kanada  21 (0,9) 567 (3,1) 76 (0,8) 518 (2,0) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04)  ◊ ◊  
Irska  20 (0,9) 580 (3,1) 74 (0,8) 523 (2,6) 6 (0,6) 445 (12,8) 10,9 (0,05)  ◊ ◊  
Japonska  19 (0,9) 610 (3,0) 77 (0,8) 564 (1,7) 4 (0,3) 511 (6,0) 11,0 (0,04)  0,2 (0,06) h
Anglija  19 (1,0) 606 (4,6) 76 (1,0) 525 (3,6) 5 (0,4) 470 (7,1) 10,9 (0,05)  0,1 (0,07)  
Nova Zelandija  19 (0,7) 575 (3,1) 75 (0,6) 505 (3,0) 6 (0,5) 430 (5,9) 10,9 (0,04)  0,0 (0,07)  
Izrael r 16 (0,7) 581 (4,4) 82 (0,7) 509 (4,2) 2 (0,3) ~ ~ 11,1 (0,04) r 0,1 (0,07)  
Tajvan  15 (0,9) 625 (3,0) 73 (0,9) 570 (1,9) 12 (0,6) 501 (4,1) 10,4 (0,04)  0,0 (0,06)  
Litva  14 (1,1) 573 (5,6) 81 (1,2) 514 (2,4) 5 (0,4) 449 (8,9) 10,7 (0,05)  0,2 (0,06) h
Katar  14 (0,6) 515 (4,3) 78 (0,8) 456 (3,2) 8 (0,5) 374 (6,2) 10,6 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Slovenija  14 (0,7) 595 (3,4) 83 (0,7) 547 (2,3) 3 (0,4) 469 (10,6) 10,8 (0,04)  -0,1 (0,05)  
Malta  13 (0,5) 557 (4,0) 75 (0,7) 481 (1,7) 12 (0,5) 412 (4,7) 10,5 (0,03)  ◊ ◊  
Italija  13 (0,9) 548 (4,1) 72 (1,0) 502 (2,0) 15 (0,9) 444 (5,5) 10,2 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Ruska federacija  12 (0,6) 576 (4,9) 83 (0,6) 541 (4,3) 5 (0,4) 509 (9,7) 10,7 (0,04)  -0,1 (0,06)  
Združeni arab. emirati  12 (0,4) 533 (3,8) 77 (0,4) 478 (2,2) 11 (0,4) 414 (4,2) 10,4 (0,03)  0,1 (0,04)  
Hong Kong  12 (1,0) 584 (4,9) 74 (1,0) 546 (3,7) 15 (0,9) 513 (5,7) 10,2 (0,07)  0,3 (0,08) h
Singapur  12 (0,4) 654 (3,0) 77 (0,6) 598 (3,2) 11 (0,5) 532 (5,5) 10,3 (0,03)  0,0 (0,05)  
Kazahstan  11 (1,1) 558 (10,0) 79 (1,1) 533 (4,2) 11 (0,9) 507 (9,6) 10,3 (0,07)  0,3 (0,10) h
Iran  9 (0,8) 532 (7,0) 55 (1,2) 469 (4,3) 36 (1,5) 418 (3,8) 9,3 (0,08)  0,7 (0,12) h
Bahrajn  8 (0,4) 512 (6,5) 78 (0,7) 468 (2,6) 13 (0,6) 433 (4,7) 10,1 (0,03)  0,0 (0,04)  
Libanon  7 (0,6) 436 (9,5) 73 (1,0) 407 (5,7) 20 (0,9) 363 (6,7) 9,9 (0,04)  0,5 (0,08) h
Turčija  7 (0,8) 593 (6,9) 54 (1,2) 510 (3,6) 40 (1,7) 455 (3,9) 9,1 (0,09)  0,7 (0,12) h
Čile  6 (0,5) 518 (5,9) 78 (0,9) 458 (3,1) 16 (0,9) 412 (4,4) 9,9 (0,04)  0,2 (0,06)  
Oman  6 (0,3) 496 (5,5) 66 (0,8) 460 (2,8) 28 (1,0) 438 (4,0) 9,5 (0,04)  0,5 (0,06) h
Savdska Arabija  6 (0,6) 442 (11,6) 69 (1,3) 404 (4,6) 25 (1,4) 370 (5,7) 9,6 (0,06)  0,2 (0,10)  
Jordanija  5 (0,4) 477 (8,2) 73 (1,0) 439 (3,2) 22 (1,1) 382 (4,4) 9,6 (0,05)  0,1 (0,07)  
Kuvajt  5 (0,7) 474 (15,2) 82 (1,0) 414 (5,4) 13 (0,8) 370 (6,1) 10,0 (0,05)  ◊ ◊  
Egipt  5 (0,3) 413 (8,1) 67 (1,0) 383 (4,3) 28 (1,0) 341 (5,7) 9,4 (0,04)  ◊ ◊  
Malezija  4 (0,3) 544 (5,9) 72 (1,0) 480 (4,0) 24 (1,0) 432 (5,7) 9,5 (0,04)  0,4 (0,08) h
Tajska  3 (0,5) 551 (11,3) 60 (1,1) 464 (4,8) 37 (1,2) 434 (4,1) 9,1 (0,05)  0,6 (0,08) h
Južnoafriška rep. (9)  3 (0,4) 489 (24,1) 66 (1,1) 368 (6,5) 31 (1,2) 327 (3,9) 9,1 (0,06)  0,4 (0,07) h
Bocvana (9)  2 (0,2) ~ ~ 51 (1,1) 407 (3,5) 47 (1,2) 376 (2,7) 8,6 (0,05)  0,1 (0,06)  
Maroko  2 (0,2) ~ ~ 43 (0,9) 401 (3,3) 55 (1,0) 386 (2,4) 8,2 (0,05)  0,2 (0,07)  

Medn. povprečje  13 (0,1) 547 (1,2) 72 (0,2) 486 (0,6) 15 (0,1) 432 (1,1)       

h

i

( )

Preglednica N4.1:  Podpora doma učencem pri izobraževanju

Poročilo učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Države Povprečni 
dosežek

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh treh njihovih odgovorov na ustrezna vprašanja. Glede na to so razporejeni v tri skupine. 
Veliko podpore imajo učenci z najmanj 12,4 točkami, kar pomeni, da imajo doma več kot 100 knjig, svojo mizo in sobo ter ima vsaj eden od 
staršev univerzitetno izobrazbo. Malo podpore imajo učenci z največ 8,3 točkami, kar pomeni, da imajo doma manj kot 25 knjig, nimajo niti 
svoje mize niti sobe in imata oba starša imata največ srednješolsko izobrazbo. Vsi ostali učenci so umeščeni v skupino s srednjo podporo. 

Statistično pomembno višje kot 
leta 2015

statistično pomembno višje kot 
leta 2015

Razlika od povprečja 
na lestvici 2011

Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.

Povprečni 
dosežek

(◊) Država ni sodelovala v izvedbi raziskave leta 2015.

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Veliko podpore Srednja podora Malo podpore

Odstotek 
učencev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve. 
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Preglednica N4.1:   Podpora doma učencem pri izobraževanju
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Dosedanje raziskave TIMSS ugotavljajo, da učenci, ki doma ne govorijo istega jezika, kot ga 
uporabljajo v šoli, ali ga govorijo manj pogosto, dosegajo nižje naravoslovne dosežke. Razumevanje  
jezika je namreč predpogoj za pridobivanje in izkazovanje znanja. 

Na vprašanje za učence, kako pogosto doma govorijo jezik pouka, je v Sloveniji 70 % učencev 
odgovorilo, da vedno govorijo slovensko in 21 %, da govorijo slovensko skoraj vedno. Včasih slovensko 
govori doma 7 % učencev. 3 % učencev je označilo, da ne govorijo slovensko doma skoraj nikoli 
ali nikoli. Dosežki učencev se v Sloveniji med prvima dvema skupinama razlikuje za 17 statistično 
pomebnih točk. Tisti, ki vedno govorijo slovensko, so dosegli 561 (st. n. 2,5), in tisti, ki skoraj vedno, 
544 (st. n. 3,8). Učenci, ki doma slovensko govorijo le včasih, so dosegli od zadnjih za kar statistično 
pomembnih 53 točk nižji rezultat iz naravoslovja, 491 (st. n. 6,4). Učenci, ki doma nikoli ne govorijo 
slovensko, so dosegli le 504 točk (st. n. 11,1), kar je sicer 13 točk manj kot prejšnja skupina, vendar 
je zaradi majhnega deleža teh otrok standardna napaka velika in razlika ni statistično pomembna 
(e-priloga, Preglednica 4.4). Tudi v večini drugih držav dosežki iz naravoslovja padajo z redkejšo 
uporabo jezika pouka doma.
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27% 65% 7%

509 480 465

31% 34% 36%

462491517

Učenci v šoli in šolski viri
Socioekonomska sestava šol

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Povprečni 
dosežek

DELEŽ 
UČENCEV

Pomanjkanja virov na šoli vpliva na pouk naravoslovja 
(poročilo ravnateljev)

Odstotek učencev 
ni pomanjkanja virov

Odstotek učencev 
zmerno pomanjkanje virov

Odstotek učencev  
veliko pomanjkanje virov

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

vpisani v šole, kjer 
je večina učencev iz 

socioekonomsko 
ugodnejših domov.

vpisani v šole, kjer je 
enako število učencev 

iz socioekonomsko bolj 
in manj ugodnih domov.

vpisani v šole, kjer 
je večina učencev iz 

socioekonomsko 
neugodnih domov.
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2.5 Šola

Šole se med seboj razlikujejo po vpisanih populacijah učencev. Med dejavniki, ki se povezujejo 
z znanjem, so bili v raziskavi zbrani podatki o socioekonomskem stanju vpisane populacije na šolo in 
o razkoraku med jezikom pouka ter maternim jezikom učencev. 

Šole so poročale o deležu osmošolcev (e-priloga, Preglednica 5.2), ki prihajajo iz ugodnejših 
in manj ugodnih razmer doma. V Sloveniji se je izkazalo, da je dobra tretjina učencev (38 %) v 
šolah, kjer je več kot četrtina učencev iz socioekonomsko ugodnejših domov in manj kot četrtina iz 
socioekonomsko manj ugodnih domačih razmer. Slaba petina učencev (19 %) je vpisanih v šole 
z več kot četrtino učencev iz socioekonomsko manj ugodnih domov in hkrati z manj kot četrtino iz 
ugodnejših domačih razmer. Ostalih skoraj polovica učencev (43 %) hodi v šole brez skupine bolj ali 
manj premožnih, ki bi presegla četrtino vpisanih.   

Dosežki se med učenci glede na različno socioekonomsko sestavo šol med osmošolci statistično 
pomembno razlikujejo med vsemi skupinami, v nasprotju s četrtošolci, kjer sta v mnogih državah  
naravoslovna dosežka med prvima dvema skupinama statistično nepomembna. Razlik je več med 
dosežkoma skrajnih dveh skupin učencev, na šolah z opaznim deležem učencev iz ugodnejših 
razmer doma in z opaznim deležem učencev iz manj ugodnih razmer doma. Na Švedskem je 64% 
otrok v šolah z večjim deležem učencev z ugodnimi domačimi razmerami in ti so dosegli tudi višji  
naravoslovni rezultat kot drugi dve skupini osmošolcev. V Ruski federaciji je podoben delež učencev 
kot na Švedskem v šolah z več učenci iz ugodnih razmer doma, vendar njihov dosežek ni večji od 
dosežka učencev na šolah z manj takšnih učencev. 

V Sloveniji se dosežka med prvima dvema skupinama statistično ne razlikujeta, med zadnjima 
dvema pa se dosežka razlikujeta za 18 statistično pomembnih točk.

Šole so poročale tudi o deležih učencev, ki jim je materni jezik tisti, v katerem poteka pouk v 
šoli (e-priloga, Preglednica 5.4). V Sloveniji je 71 % učencev v šolah, kjer je za več kot 90 % učencev 
slovenski jezik pouka tudi materni jezik, in 27 % učencev v šolah, kjer je slovenski jezik pouka materni 
jezik za med 50 % in 90 % učencev. Razlika v dosežkih iz naravoslovja med obema skupinam 
učencev ni statistično nepomembna. Prvi so dosegli 555 točk (st. n. 3,0) in drugi 545 točk (st. n. 4,9). 
Šole z italijanskim jezikom pouka so bile iz vzorca v Sloveniji izključene.
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Na šolah smo preverili tudi, ali čutijo pomanjkanje opreme ali česa drugega, kar bi omejevalo 
izvedbo pouka. Ravnatelje smo vprašali, ali čutijo pomanjkanje:

1. vsakega od splošnih šolskih virov: 
gradiva za poučevanje (npr. učbeniki); pisarniški material (npr. papir, svinčniki); šolske stavbe in 
zemljišča; ogrevanje/hlajenje in razsvetljava; učilnice in drugi prostori, namenjeni pouku; osebje, 
ki skrbi za tehnološko podporo; avdiovizualni viri za poučevanje (npr. interaktivne table, digitalni 
projektorji); računalniška tehnologija za poučevanje in učenje (npr. računalniki ali tablični računalniki, 
ki jih uporabljajo učenci);

2. virov za poučevanje naravoslovja:
učitelji naravoslovnih predmetov; računalniški programi/aplikacije za pouk naravoslovnih predmetov; 
knjižnično gradivo, namenjeno pouku naravoslovnih predmetov; kalkulatorji, namenjeni pouku 
naravoslovnih predmetov; eksperimentalna oprema in gradiva za pouk naravoslovnih predmetov.

Po poročanju slovenskih ravnateljev (Preglednica N5.1) so naše šole dobro opremljene. Polovica 
osmošolcev hodi v šole, kjer pomanjkanje virov ne vpliva na pouk, in polovica v šole, kjer v povprečju 
čutijo zmerno pomanjkanje virov, vendar ne bistveno. Več učencev v šolah, ki ne čutijo nobenega 
pomanjkanja virov, je le še v Singapurju (74 %), na Malti (66 %), v Južni Koreji (61 %) in v Avstraliji 
(53 %). Povpečna naravoslovna dosežka na šolah, ki ne čutijo pomanjkanja, 551 točk (st. n. 3,3) in 
šolah, ki čutijo zmerno pomanjkanje, 552 točk (st. n. 3,9), se v Sloveniji ne razlikujeta. 

 Med učitelji smo preverili tudi velikost problemov na šolah, ki vplivajo neposredno na delo v 
razredih. Vprašali smo jih, kako resne so nekatere težave na njihovi šoli: 

šolska stavba je potrebna temeljite obnove; učitelji nimajo primernih delovnih prostorov za delo izven 
učilnic (npr. skupnih prostorov, kabinetov); učitelji nimajo primernih učnih pripomočkov in materiala; 
razredi niso dovolj pogosto očiščeni; v razredih je treba opraviti vzdrževalna dela; učitelji nimajo 
dovolj tehnoloških virov in pripomočkov; učitelji nimajo dovolj podpore za uporabo informacijskih 
tehnologij. 

Učitelji 44 % učencev v Sloveniji so sporočili, da so le trije našteti primeri manjša težava na 
šoli, drugi pa sploh ne. Učitelji 11 % učencev so sporočili, da so štiri težave od sedmih pri njih resne 
in druge manjše. Ostalih 44 % učencev je v šolah, kjer so učitelji povprečno poročali o manjših 
težavah. Dosežki učencev iz naravoslovja se po skupinah ne razlikujejo in so zaporedoma 554 (st. n. 
2,7), 550 (st. n. 2,8) in 545 (st. n. 6,6) točk. Slovenija se je po deležu 44 % učencev, katerih učitelji 
niso poročali o težavah na šoli, v mednarodnem okviru uvrstila na visoko 8. mesto od 39 držav. Od 
evropskih držav imajo najmanj težav učitelji na šolah v Angliji, zelo veliko težav pa imajo učitelji v 
Italiji (Preglednica N5.2).
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Singapur  74 (0,0) 599 (4,0) 18 (0,0) 585 (8,6) 8 (0,0) 601 (11,3) 12,2 (0,00)  0,5 (0,00) h
Malta  66 (0,1) 486 (1,8) 34 (0,1) 469 (2,6) 0 (0,0) ~ ~ 11,6 (0,00)  ◊ ◊  
Južna Koreja  61 (3,9) 555 (2,7) 37 (3,8) 558 (3,5) 3 (1,3) 537 (5,8) 11,8 (0,17)  0,2 (0,23)  
Avstralija  53 (3,6) 524 (3,1) 46 (3,5) 501 (4,8) 1 (0,8) ~ ~ 11,5 (0,12)  0,2 (0,19)  
Slovenija  50 (4,7) 551 (3,3) 50 (4,7) 552 (3,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,5 (0,12)  -0,3 (0,17)  
Anglija r 48 (4,3) 552 (6,0) 52 (4,3) 536 (6,6) 0 (0,0) ~ ~ 11,4 (0,15) r 0,1 (0,22)  
Japonska  47 (3,5) 574 (2,8) 53 (3,6) 568 (2,4) 1 (0,6) ~ ~ 10,9 (0,11)  0,3 (0,17)  
Kanada  47 (3,4) 533 (3,1) 53 (3,3) 522 (3,0) 0 (0,3) ~ ~ 11,3 (0,14)  ◊ ◊  
Hong Kong  45 (4,8) 546 (6,6) 52 (4,8) 544 (5,6) 3 (1,6) 529 (7,2) 11,0 (0,18)  0,2 (0,26)  
Katar  45 (0,4) 478 (2,9) 34 (0,4) 433 (4,2) 20 (0,4) 448 (9,1) 10,5 (0,03)  1,3 (0,07) h
Nova Zelandija  45 (5,2) 521 (5,7) 55 (5,2) 504 (4,1) 0 (0,0) ~ ~ 11,1 (0,16)  -0,2 (0,23)  
Švedska  45 (4,2) 521 (5,1) 54 (4,1) 523 (4,8) 1 (0,9) ~ ~ 11,0 (0,11) r 0,0 (0,17)  
Norveška (9)  44 (4,1) 516 (5,3) 56 (4,1) 504 (3,0) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,10)  ◊ ◊  
Združeni arab. emirati  32 (2,3) 516 (4,6) 50 (2,4) 452 (4,6) 17 (1,8) 469 (7,4) 10,0 (0,13)  0,2 (0,16)  
ZDA  32 (3,4) 542 (5,7) 65 (3,4) 526 (3,6) 3 (0,9) 501 (12,3) 10,8 (0,13)  -0,1 (0,17)  
Kazahstan  31 (3,9) 525 (9,0) 63 (4,0) 537 (6,5) 5 (1,8) 522 (23,6) 10,3 (0,20)  0,1 (0,27)  
Irska  29 (3,5) 532 (7,2) 69 (3,8) 528 (3,4) 2 (1,5) ~ ~ 10,7 (0,13)  ◊ ◊  
Čile  28 (3,2) 483 (6,2) 68 (3,6) 443 (5,1) 4 (1,8) 442 (14,7) 10,2 (0,14)  0,6 (0,17) h
Tajvan  28 (3,7) 583 (5,4) 72 (3,6) 564 (2,8) 1 (0,5) ~ ~ 10,7 (0,12)  0,1 (0,20)  
Gruzija  25 (3,3) 449 (6,6) 74 (3,3) 441 (3,9) 1 (0,8) ~ ~ 10,6 (0,12)  0,5 (0,15) h
Ruska federacija  20 (2,8) 552 (8,3) 78 (2,9) 542 (4,7) 1 (0,7) ~ ~ 10,3 (0,10)  0,1 (0,17)  
Litva  17 (3,3) 517 (9,0) 80 (3,7) 519 (3,1) 2 (1,5) ~ ~ 10,2 (0,14)  -0,1 (0,18)  
Izrael  17 (2,7) 547 (9,2) 75 (2,9) 505 (4,5) 9 (1,8) 433 (15,6) 9,6 (0,11)  -0,5 (0,22)  
Bahrajn  17 (0,2) 513 (5,7) 58 (0,3) 455 (2,8) 25 (0,2) 466 (4,8) 9,2 (0,01)  -0,2 (0,02) i
Kuvajt  16 (3,3) 467 (26,6) 63 (3,0) 396 (5,1) 21 (3,3) 411 (12,4) 9,1 (0,21)  ◊ ◊  
Oman  15 (2,2) 471 (6,8) 79 (2,5) 448 (3,1) 5 (1,4) 476 (10,5) 9,5 (0,10)  0,5 (0,14) h
Madžarska  15 (3,2) 538 (13,9) 82 (3,4) 523 (3,6) 3 (1,6) 546 (13,0) 9,9 (0,11)  -0,6 (0,18) i
Libanon  15 (2,7) 456 (12,8) 73 (3,0) 384 (6,7) 12 (2,5) 411 (15,1) 9,7 (0,15)  -0,1 (0,22)  
Savdska Arabija  12 (3,5) 407 (20,9) 73 (4,3) 387 (5,0) 15 (3,2) 431 (12,9) 9,1 (0,19)  -0,3 (0,23)  
Iran  10 (2,2) 507 (19,4) 78 (2,9) 451 (3,9) 13 (2,4) 450 (10,8) 9,1 (0,11)  0,3 (0,14)  
Italija  9 (2,4) 509 (10,8) 90 (2,6) 497 (2,7) 1 (0,8) ~ ~ 9,8 (0,08)  -0,2 (0,11)  
Južnoafriška rep. (9)  7 (1,4) 461 (22,7) 83 (2,6) 354 (6,1) 10 (2,4) 316 (14,6) 9,3 (0,11)  -0,1 (0,15)  
Tajska  7 (2,1) 485 (15,4) 78 (2,9) 454 (4,6) 15 (2,8) 453 (12,3) 8,9 (0,13)  0,4 (0,17)  
Jordanija  7 (1,5) 476 (12,8) 79 (3,1) 416 (3,7) 14 (2,9) 461 (11,6) 9,0 (0,13)  -0,1 (0,18)  
Malezija  5 (2,2) 420 (11,7) 70 (4,1) 470 (4,6) 25 (3,8) 482 (10,8) 8,4 (0,15)  -1,0 (0,21) i
Maroko  3 (0,9) 426 (20,0) 95 (1,2) 391 (2,5) 2 (0,7) ~ ~ 9,6 (0,05)  0,1 (0,08)  
Turčija  2 (1,0) ~ ~ 79 (3,2) 493 (4,0) 19 (3,2) 490 (8,7) 8,4 (0,11)  0,1 (0,14)  
Egipt  1 (0,7) ~ ~ 89 (2,3) 366 (4,8) 10 (2,2) 417 (13,5) 8,7 (0,08)  ◊ ◊  
Bocvana (9)  1 (0,0) ~ ~ 89 (2,8) 390 (3,2) 10 (2,8) 402 (14,5) 8,6 (0,08)  -0,2 (0,12)  

Medn. povprečje  27 (0,5) 509 (1,8) 65 (0,5) 480 (0,7) 7 (0,3) 465 (2,6) -  - - -

h

i

( )

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. 
Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici 
ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Nekoliko vpliva

Povprečni 
dosežek

Preglednica N5.1:  Vpliv pomanjkanja virov za pouk na šolah 

Poročilo ravnateljev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Zelo vpliva

Učencem so bile dodeljene vrendosti na lestvici iz 13 odgovorov njihovih ravnteljev o vplivu pomanjkanja virov za pouk na šoli. Učenci so 
bili označeni kot takšni, ki hodijo na šole, kjer pomanjkanje virov ne vpliva na pouk, če so imeli najmanj 11,2 točke, kar je ustrezalo 
ravnateljevemu poročanju, da 7 pomanjkanj od 13 ne vpliva na pouk in ostalih 6 malo vpliva. Učenci so bili označeni kot takšni, ki hodijo 
na šole, kjer pomanjkanje virov zelo vpliva na pouk, če so zbrali največ 7,5 točk, kar ustreza poročilu ravnatelja, da pomanjkanje 7 virov 
zelo vpliva na pouk in ostalih 6 nekoliko. Vsi drugi učenci so bili na šolah, kjer pomanjkanje virov nekoliko vpliva na pouk. 

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Znak (◊) pomeni, da država ni sodelovala v raziskavi leta 2011.
Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Povprečje na 
lestvici

Ne vpliva

r označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. s označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 50 % učencev, vendar za 
manj kot 70 % učencev.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje statistično pomembno 
višje od leta 2015.

Povprečje statistično pomembno 
nižje od leta 2015.

Razlika od povprečja 
na lestvici leta 2011

Države
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Katar  67 (3,0) 449 (4,8) 25 (3,0) 473 (8,0) 8 (0,5) 463 (9,7) 11,6 (0,13)
Združeni arab. emirati r 57 (2,4) 489 (3,8) 33 (2,3) 458 (7,5) 10 (1,9) 463 (9,6) 11,1 (0,10)
Singapur  53 (2,6) 607 (4,7) 41 (2,8) 587 (6,5) 5 (1,2) 569 (15,2) 11,0 (0,09)
Avstralija  50 (2,5) 524 (3,2) 40 (3,0) 508 (5,7) 10 (2,0) 503 (8,0) 10,8 (0,10)
Libanon  50 (4,6) 412 (10,7) 36 (3,9) 394 (7,8) 14 (3,1) 358 (13,3) 10,6 (0,17)
Anglija r 47 (3,4) 545 (5,1) 40 (2,9) 531 (6,7) 13 (2,6) 534 (15,8) 10,6 (0,14)
Čile r 45 (3,9) 470 (5,7) 41 (3,9) 446 (6,2) 15 (3,1) 442 (10,1) 10,4 (0,16)
Slovenija  44 (2,9) 554 (2,7) 44 (2,4) 550 (2,8) 11 (1,5) 545 (6,6) 10,7 (0,12)
Kuvajt  43 (4,1) 424 (9,1) 33 (4,0) 394 (9,7) 24 (3,7) 403 (12,2) 10,3 (0,20)
Kanada  42 (3,2) 535 (3,0) 48 (3,3) 523 (3,6) 10 (1,9) 518 (10,9) 10,6 (0,11)
Bahrajn  42 (3,0) 477 (4,3) 44 (3,2) 459 (4,3) 14 (2,3) 451 (7,8) 10,5 (0,11)
Oman  42 (3,8) 460 (3,9) 43 (3,4) 455 (5,6) 15 (2,3) 442 (9,6) 10,5 (0,15)
Južna Koreja  41 (3,8) 557 (2,5) 47 (3,9) 554 (3,5) 11 (2,6) 555 (8,1) 10,5 (0,15)
Kazahstan  40 (2,9) 540 (5,7) 40 (2,9) 534 (6,4) 20 (2,6) 519 (12,5) 10,3 (0,13)
ZDA r 40 (2,7) 543 (4,0) 46 (2,9) 528 (4,6) 14 (2,0) 514 (7,9) 10,4 (0,11)
Malta  39 (0,5) 493 (2,1) 46 (0,5) 477 (1,9) 15 (0,3) 459 (3,1) 10,4 (0,02)
Tajvan  39 (3,5) 579 (3,9) 49 (4,0) 562 (3,4) 12 (2,6) 566 (5,5) 10,3 (0,12)
Hong Kong  38 (4,8) 552 (6,5) 49 (5,3) 537 (6,3) 13 (3,1) 549 (9,7) 10,3 (0,13)
Irska  38 (3,2) 537 (4,5) 47 (3,5) 527 (4,5) 16 (2,4) 530 (6,3) 10,3 (0,13)
Nova Zelandija  37 (3,4) 529 (4,5) 47 (3,1) 507 (6,0) 16 (3,2) 507 (8,2) 10,1 (0,14)
Norveška (9)  36 (3,1) 510 (4,5) 50 (3,7) 511 (3,9) 14 (2,7) 507 (6,1) 10,2 (0,11)
Ruska federacija  35 (2,6) 551 (4,6) 48 (2,3) 543 (5,2) 16 (2,0) 533 (7,6) 10,1 (0,11)
Litva  33 (3,1) 519 (4,5) 52 (2,7) 517 (3,1) 15 (1,8) 524 (6,3) 10,2 (0,13)
Izrael  28 (3,2) 498 (9,6) 46 (3,4) 521 (6,1) 26 (2,8) 496 (8,0) 9,8 (0,14)
Madžarska  26 (2,1) 518 (5,9) 47 (2,5) 527 (4,4) 26 (2,6) 530 (5,6) 9,7 (0,10)
Jordanija  25 (3,0) 455 (8,4) 39 (3,9) 423 (5,3) 36 (4,0) 407 (5,3) 9,3 (0,15)
Tajska  25 (3,4) 472 (9,8) 50 (3,9) 458 (6,1) 26 (3,2) 437 (8,4) 9,7 (0,13)
Japonska  24 (3,7) 573 (4,4) 62 (3,9) 572 (2,2) 14 (2,6) 564 (6,0) 9,9 (0,13)
Švedska  23 (3,7) 521 (8,7) 50 (3,9) 528 (4,2) 26 (3,4) 514 (6,7) 9,6 (0,15)
Egipt  22 (2,7) 398 (8,7) 40 (3,7) 374 (7,3) 38 (3,6) 351 (7,3) 9,1 (0,15)
Savdska Arabija  22 (4,1) 424 (8,8) 48 (4,8) 394 (7,6) 31 (4,4) 380 (7,6) 9,3 (0,21)
Gruzija  21 (2,5) 454 (5,0) 45 (2,5) 442 (3,7) 34 (2,9) 439 (5,3) 9,4 (0,12)
Iran  21 (2,6) 481 (12,1) 52 (3,2) 461 (4,7) 27 (3,1) 428 (5,2) 9,5 (0,11)
Italija  16 (3,0) 490 (8,3) 52 (4,2) 506 (3,6) 32 (3,5) 489 (5,8) 9,4 (0,12)
Turčija  16 (2,6) 522 (11,2) 39 (3,5) 497 (6,7) 45 (3,7) 480 (5,1) 8,9 (0,14)
Južnoafriška rep. (9)  15 (2,6) 452 (13,9) 29 (3,5) 364 (10,8) 56 (3,6) 329 (6,0) 8,5 (0,17)
Malezija  13 (2,7) 465 (13,4) 42 (4,1) 483 (7,2) 45 (4,0) 455 (8,2) 8,9 (0,12)
Maroko  12 (1,4) 420 (8,0) 43 (2,5) 394 (3,6) 44 (2,6) 386 (2,8) 8,9 (0,08)
Bocvana (9)  2 (0,7) ~ ~ 15 (3,4) 421 (6,9) 82 (3,3) 387 (3,4) 7,4 (0,11)
Medn. povprečje  34 (0,5) 500 (1,2) 43 (0,5) 486 (0,9) 23 (0,5) 475 (1,3) - - 

( )

Države

Preglednica N5.2:  Težave s pogoji za poučevanje na šolah

Povprečni 
dosežek

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev naravoslovnih predmetov o 7 pogojih poučevanja. 
Učenci, katerih učiteji so sporočili, da skoraj ne poznajo težav, so imeli na lestvici vsaj 10,9 točke, kar je ustrezalo 
učiteljevemu poročanju, da 4 pogoji ne pomenijo težave in ostali 3 manjšo težavo. Učenci, katerih učitelji so poročali o 
resnih težavah, so imeli največ 8,5 točke na lestvici, kar ustreza učiteljevemu poročilu, da so 4 pogoji resna težava, ostali 3 
pa manjša. Vsi ostali učenci so v skupini, kjer učitelji zaznavajo manjše težave s pogoji poučevanja na šoli. 

Povprečje na 
lestvici

Poročilo učiteljev

Odstotek 
učencev

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, 
je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

r označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 % učencev. s označuje, da so podatki na razpolago za najmanj 50 % 
učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. x označuje, da so podatki na razpolago za manj kot 50 % učencev.

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Znak (~) pomeni, da za izračun dosežka ni bilo dovolj podatkov.

Skoraj brez težav Manjše težave Resne težave

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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7%

48%
45%

5%

46% 49%

520
533

480

500

460

44%

47%

9%459

498

483

49%
42%

9%

Average  
Achievement 

492

Na šolah je vzpodbudno šolsko okolje
V splošnem so osmošolci v vzpodbudnem šolskem okolju. Tako poročajo starši, ravnatelji, 
učitelji in učenci sami.  

Average  
Achievement 

483 478

Po
vp

re
čn

i d
o

se
že

k

Odstotek 
učencev

Visok občutek 
pripadnosti

Zmeren 
občutek 
pripadnosti

Šibek občutek 
pripadnosti

Nezadovoljni
  

 Zmerno 
zadovoljni

Zelo 
zadovoljni

RAVNATELJI in UČITELJI se strinjajo, da šole skrbijo za akademski uspeh učencev.

Izjemno  
skrbijo

Povprečni 
dosežek 
499

Povprečni 
dosežek 
466

Povprečni 
dosežek 
499

Povprečni 
dosežek 
471

Srednje 
skrbijo

Zelo 
skrbijo

Ravnatelji Učitelji

Izjemno  
skrbijo

Srednje 
skrbijo

Zelo 
skrbijo

UČITELJI naravoslovja 
 poročajo, da so zadovoljni 
s svojo službo. Skoraj vsi OSMOŠOLCI čutijo pripadnost šoli.      

Večja pripadnost šoli je bila povezana z višjimi 
dosežki iz naravoslovja.  

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

Povprečni  
dosežek 

492

Povprečni  
dosežek 

483 478
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2.6 Učno okolje v šolah

Učno okolje v šolah pomembno vpliva na proces poučevanja in učenja ter oblikuje stališča do 
izobraževanja med vsemi udeleženci, lahko ga presojajo učitelji in ravnatelj, starši ter učenci, vsak s 
svojega stališča. 

Učno okolje na šolah je po mnenjih ravnateljev bolj malo spodbudno za doseganje znanja. 
Ravnatelje smo vprašali, kako ocenjujejo, trinajst vidikov pouka na šoli, ki prispevajo k akademski 
uspešnosti učencev.

Vprašali smo jih, kako visoko (na lestvici od zelo visoko do zelo nizko) je: 

1. razumevanje kurikularnih ciljev s strani učiteljev;
2. uspešnost učiteljev pri izvajanju kurikula;
3. pričakovanja učiteljev glede dosežkov učiteljev;
4. skupno delo učiteljev za izboljšanje dosežkov učencev;
5. sposobnost učiteljev, da navdušijo učence;
6. vključenost staršev v šolske dejavnosti;
7. zavezanost strašev, da zagotavljajo pripravljenost otrok na učenje;
8. pričakovanja staršev glede dosežkov otrok;
9. podpora staršev otrokom pri doseganju učnih ciljev;
10. pritiski staršev na šolo, da vzdržuje visoke izobraževalne standarde;
11. prizadevanje učencev, da bi bili v šoli uspešni;
12. sposobnost učencev, da dosegajo šolske izobraževalne cilje;
13. spoštovanje učencev do sošolcev, ki dosegajo izjemne uspehe v šoli.

Šola je bila opredeljena kot takšna, ki izjemno skrbi za učno uspešnost, če je ravnatelj več kot 
polovico zgornjih dejavnikov ocenil, kot zelo visoke, in zelo skrbi, če je ravnatelj več kot polovico 
dejavnikov ocenil samo kot visoke ali nižje (Preglednica N6.1). V Sloveniji je 1 % otrok, ki so bili v 
izjemno skrbnih šolah. Dobra tretjina učencev (38 %) je v šolah, ki še vedno zelo skrbijo za njihovo 
znanje, in 61 % na šolah, kjer je skrb za znanje srednje visoka. Kljub nazivu kazalca pa v resnici 
vrednosti na lestvici izražajo širši družbeni odnos do izobraževanja, ko zajemajo tudi stališča in 
ravnanja staršev ter odnos učencev do truda za visoko znanje. Problematična nizka uvrstitev Slovenije 
odpira vprašanja o celotni slovenski družbi.

Učitelji so bili naprošeni, da ocenijo prizadevanja šole za akademsko uspešnost enako kot 
ravnatelji ter v ocenjevanje vključijo še sodelovanje med vodstvom šole in učitelji pri načrtovanju 
pouka.
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Anglija r 26 (3,7) 587 (9,7) 53 (4,8) 540 (6,0) 22 (3,5) 502 (9,9) 11,6 (0,17)
Katar  25 (0,4) 499 (4,2) 57 (0,5) 452 (4,0) 19 (0,4) 415 (6,1) 11,7 (0,02)
Združeni arab. emirati  19 (1,7) 533 (5,8) 59 (2,2) 478 (3,3) 22 (1,5) 416 (5,8) 11,2 (0,07)
Južna Koreja  17 (3,5) 567 (6,2) 65 (4,3) 557 (2,7) 18 (3,4) 539 (3,4) 11,2 (0,17)
Irska  15 (2,9) 556 (6,7) 65 (4,0) 534 (2,9) 21 (3,1) 498 (8,7) 11,2 (0,15)
Avstralija  14 (2,3) 556 (5,8) 42 (3,5) 519 (4,6) 44 (3,0) 495 (4,1) 10,5 (0,11)
Kanada  13 (2,1) 548 (4,6) 46 (3,2) 530 (2,7) 41 (3,3) 517 (3,0) 10,6 (0,15)
Bahrajn  12 (0,2) 514 (8,7) 52 (0,2) 472 (2,9) 36 (0,2) 441 (3,0) 10,3 (0,01)
Malezija  10 (2,1) 524 (12,1) 65 (3,6) 471 (5,6) 25 (3,9) 448 (7,6) 11,0 (0,12)
Singapur  10 (0,0) 661 (8,7) 64 (0,0) 601 (4,4) 26 (0,0) 562 (6,1) 10,7 (0,00)
Nova Zelandija  9 (2,8) 539 (12,9) 69 (4,4) 517 (4,5) 22 (3,6) 480 (7,1) 11,0 (0,14)
Kazahstan  9 (2,6) 533 (16,8) 72 (3,8) 534 (5,7) 19 (3,4) 527 (10,1) 11,0 (0,16)
Malta  8 (0,1) 520 (5,0) 57 (0,1) 497 (2,0) 35 (0,1) 444 (2,7) 10,4 (0,01)
ZDA  8 (2,0) 570 (9,3) 46 (3,5) 543 (3,9) 46 (3,2) 512 (4,9) 10,0 (0,13)
Tajvan  7 (1,9) 621 (7,7) 46 (3,8) 579 (3,0) 47 (3,5) 552 (3,4) 10,0 (0,13)
Hong Kong  6 (1,2) 586 (11,6) 39 (3,8) 568 (5,6) 56 (3,8) 524 (5,3) 9,7 (0,14)
Švedska  5 (1,9) 560 (11,7) 45 (4,4) 536 (4,9) 50 (4,2) 506 (5,0) 9,9 (0,13)
Savdska Arabija  5 (1,7) 433 (22,2) 43 (4,1) 418 (7,1) 52 (4,2) 377 (5,6) 9,8 (0,15)
Oman  5 (1,3) 469 (12,5) 57 (2,9) 462 (4,2) 38 (2,6) 440 (4,1) 10,2 (0,09)
Kuvajt  5 (1,7) 462 (28,8) 53 (4,1) 430 (8,3) 42 (3,9) 379 (6,1) 10,0 (0,13)
Iran  5 (1,0) 542 (22,8) 43 (3,0) 473 (5,8) 53 (3,2) 435 (3,7) 9,6 (0,12)
Tajska  5 (1,5) 479 (27,0) 61 (4,0) 467 (5,4) 34 (3,8) 432 (5,5) 10,3 (0,14)
Izrael  4 (1,6) 578 (15,5) 56 (3,6) 519 (5,5) 39 (3,3) 482 (7,9) 10,2 (0,11)
Turčija  4 (1,3) 614 (11,8) 29 (3,1) 518 (6,8) 67 (3,3) 476 (3,8) 8,9 (0,14)
Libanon  4 (1,7) 476 (18,5) 53 (4,4) 418 (8,7) 43 (4,0) 368 (7,5) 10,0 (0,13)
Jordanija  3 (1,0) 467 (19,8) 40 (3,7) 449 (5,5) 57 (3,7) 408 (4,5) 9,4 (0,12)
Egipt  3 (0,9) 410 (35,9) 33 (3,5) 384 (8,5) 64 (3,6) 362 (5,0) 9,5 (0,11)
Čile  2 (1,1) ~ ~ 29 (3,4) 488 (7,7) 69 (3,6) 438 (4,2) 8,7 (0,16)
Japonska  2 (1,2) ~ ~ 53 (4,0) 581 (2,3) 45 (4,0) 558 (2,6) 9,8 (0,12)
Litva  2 (1,1) ~ ~ 58 (3,7) 527 (3,9) 40 (3,8) 506 (3,9) 9,9 (0,10)
Južnoafriška rep. (9)  1 (0,5) ~ ~ 27 (3,5) 386 (15,5) 72 (3,5) 344 (5,5) 8,7 (0,13)
Gruzija  1 (0,6) ~ ~ 57 (4,3) 446 (4,0) 42 (4,3) 440 (4,8) 9,9 (0,11)
Slovenija  1 (0,9) ~ ~ 38 (4,6) 560 (4,4) 61 (4,5) 546 (3,1) 9,5 (0,11)
Madžarska  1 (0,9) ~ ~ 64 (3,9) 545 (3,8) 35 (3,9) 489 (7,0) 10,1 (0,10)
Norveška (9)  1 (0,8) ~ ~ 52 (4,1) 520 (4,2) 47 (4,0) 497 (3,2) 9,9 (0,12)
Bocvana (9)  1 (0,0) ~ ~ 12 (2,7) 440 (9,6) 88 (2,7) 385 (3,0) 7,7 (0,13)
Italija  1 (0,7) ~ ~ 29 (3,6) 505 (5,1) 71 (3,7) 496 (3,4) 9,0 (0,12)
Maroko  0 (0,2) ~ ~ 12 (1,8) 432 (10,1) 88 (1,8) 388 (2,6) 7,8 (0,10)
Ruska federacija  0 (0,0) ~ ~ 27 (3,1) 560 (5,7) 73 (3,1) 538 (5,4) 9,1 (0,08)
Medn. povprečje  7 (0,3) 533 (3,0) 48 (0,6) 499 (1,0) 45 (0,5) 466 (0,9)

( )

Poročilo ravnateljev

Pregledica N6.1: Skrb šole za učni uspeh

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz ravnateljevih ocen vseh 13 vidikov dela na šoli. Učenci so v šolah, ki izjemno skrbijo za učni 
uspeh, če so dosegli najmanj 13,1 točk na lestvici, kar pomeni, da je ravnatelj ocenil skrbnost šole pri 7 od 13 vidikov kot zelo visoko in pri 
ostalih 6 za visoko.  Učenci so v šolah, ki srednje skrbijo za uspeh, če so dosegli največ 9,7 točk, kar pomeni, da je ravnatelj skrbnost šole 
pri 7 vidikih ocenil kot srednjo in pri ostalih 6 kot visoko. Vsi ostali učenci so v šolah, ki zelo skrbijo za učni uspeh svojih učencev. 

Država Povprečni 
dosežek

Srednje skrbi 
za učni uspeh

Povprečje 
na lestvici   

Izjemno skrbi za učni uspeh Zelo skrbi za učni uspeh

Povprečni 
dosežek

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev.

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.
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Vseh štirinajst ocen učiteljev je prispevalo k oblikovanju lestvice učiteljevega pogleda na skrbnost  
šol za doseganja znanja; šole so bile glede na to opredeljene za izjemno, zelo in srednje skrbne 
(e-priloga, Preglednica 6.5). Učitelji v Sloveniji so naše šole ocenili podobno kot ravnatelji. V skupino 
izjemno skrbnih šol za akademsko uspešnost otrok se je po presoji učiteljev uvrstil 1 % učencev, v 
skupino zelo skrbnih šol se je uvrstilo 41 % učencev in v skupino srednje skrbnih 58 % učencev. 
Naravoslovni dosežki se med skupinami v Sloveniji niso razlikovali.

Pomembnen pogoj za uspešno delo v šoli je zadovoljstvo učiteljev z njihovim položajem. Učitelje 
smo o tem vprašali z vprašanjem, ali zelo pogosto, pogosto, včasih ali skoraj nikoli občutijo naslednje:

zadovoljni so z učiteljskim poklicem; zadovoljni so, da učijo na tej šoli; v svojem delu najdejo veliko 
smisla in pomena; navdušeni so nad svojim poklicem; njihovo delo jih navdihuje; ponosni so na delo, 
ki ga opravljajo; učiteljski poklic nameravajo opravljati, kolikor dolgo bodo zmogli.

Z vrednostjo na lestvici zadovoljstva učiteljev, oblikovano na podlagi skupnih odgovorov, so bili 
učenci razvrščeni v skupino učencev z zelo zadovoljnimi, skupino s srednje zadovoljnimi in skupino 
s nezadovoljnimi učitelji (Preglednica N6.2). Slovenski učitelji 42 % osmošolcev so se uvrstili med 
zelo zadovoljne učitelje s poklicem in učitelji dobre polovice ostalih učencev med srednje zadovoljne. 
Nezadovoljnih s svojim poklicem je pri nas 8 % učiteljev osmošolcev. 

Manj ugodne rezultate pokaže merjenje obsega problemov, s katerimi se soočajo učitelji pri 
poučevanju. Učitelje smo vprašali, koliko se strinjajo z osmimi težavami pri poučevanju:   

1. V razredih je preveč učencev.
2. Z učenci morate predelati preveč snovi.
3. Imate preveč ur pouka.
4. Potrebovali bi več časa za priprave na učne ure.
5. Potrebovali bi več časa za pomoč posameznim učencem.
6. Čutite prevelik pritisk staršev.
7. Težko sledite vsem spremembam kurikula.
8. Imate preveč administrativnih nalog.

Primerjave vrednosti na lestvici, ki je združila odgovore učiteljev v skupni kazalec problemov pri 
poučevanju, so prikazane v Preglednici N6.3. Slovenija se je s slabo tretjino učencev, ki imajo učitelje 
z le malo problemi, uvrstila na dno seznama držav po padajočem redu glede na delež učencev z 
učitelji, ki zaznavajo malo problemov. Za 65 % slovenskih učencev se je izkazalo, da imajo učitelji 
kar nekaj problemov in za 5 % učencev, da imajo veliko problemov pri poučevanju. V Sloveniji se 
naravoslovni dosežki učencev ne razlikujejo glede na obsežnost učiteljevih problemov.
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Egipt  78 (3,2) 377 (4,8) 21 (3,2) 349 (11,2) 2 (0,9) ~ ~ 11,0 (0,12)
Libanon  75 (3,1) 402 (6,4) 23 (3,0) 383 (10,4) 2 (0,7) ~ ~ 11,0 (0,12)
Čile  74 (3,6) 455 (4,8) 22 (3,4) 466 (7,2) 4 (1,7) 425 (17,8) 11,0 (0,14)
Katar  73 (2,9) 450 (4,4) 27 (2,9) 472 (7,2) 0 (0,0) ~ ~ 10,9 (0,10)
Združeni arab. emirati r 65 (2,2) 483 (4,1) 32 (2,2) 464 (6,4) 3 (0,7) 441 (14,7) 10,7 (0,08)
Tajska  65 (4,1) 461 (5,2) 32 (3,8) 447 (6,8) 3 (1,4) 443 (21,9) 10,7 (0,15)
Iran  64 (3,1) 465 (4,5) 28 (3,1) 443 (6,5) 8 (2,1) 435 (8,6) 10,5 (0,13)
Oman  64 (3,3) 454 (3,7) 27 (2,7) 458 (5,5) 9 (2,4) 455 (11,3) 10,5 (0,15)
Izrael  63 (3,0) 505 (5,6) 33 (2,9) 520 (7,1) 4 (1,1) 459 (18,3) 10,6 (0,11)
Kuvajt  62 (4,4) 414 (7,1) 30 (4,3) 414 (12,6) 7 (2,5) 361 (24,9) 10,5 (0,19)
Malezija  61 (4,0) 465 (5,9) 37 (4,0) 473 (7,6) 3 (1,1) 449 (39,1) 10,5 (0,15)
Savdska Arabija  61 (4,2) 410 (5,8) 33 (4,1) 378 (8,0) 7 (2,2) 366 (18,5) 10,4 (0,16)
Kazahstan  57 (3,1) 529 (5,3) 42 (3,1) 537 (6,1) 1 (0,3) ~ ~ 10,5 (0,10)
Južnoafriška rep. (9)  56 (3,5) 368 (8,1) 32 (2,9) 352 (9,8) 12 (2,2) 324 (11,2) 10,1 (0,14)
Irska  55 (3,2) 539 (3,1) 37 (2,6) 521 (4,8) 8 (1,8) 532 (11,2) 10,2 (0,14)
Kanada  55 (3,2) 528 (3,6) 41 (3,0) 528 (3,3) 4 (1,0) 518 (9,3) 10,4 (0,12)
Gruzija  54 (2,5) 446 (3,3) 42 (2,4) 443 (4,0) 4 (0,8) 426 (8,1) 10,3 (0,08)
Maroko  53 (2,7) 399 (3,6) 41 (2,4) 387 (3,1) 6 (1,1) 392 (5,5) 10,1 (0,10)
Norveška (9)  49 (3,9) 508 (3,8) 46 (3,9) 512 (4,3) 6 (2,0) 512 (8,5) 10,1 (0,16)
Bahrajn  47 (3,5) 473 (4,3) 44 (3,7) 462 (3,6) 9 (2,2) 464 (10,9) 10,1 (0,12)
ZDA r 46 (3,0) 537 (5,5) 43 (2,7) 529 (4,1) 11 (1,7) 532 (8,8) 9,9 (0,13)
Jordanija  45 (3,5) 440 (4,7) 42 (3,3) 418 (5,4) 13 (2,4) 403 (7,8) 9,7 (0,15)
Turčija  44 (3,5) 509 (5,6) 45 (3,0) 482 (6,0) 12 (2,5) 480 (12,3) 9,7 (0,14)
Avstralija  44 (3,0) 524 (4,3) 41 (2,8) 508 (3,9) 15 (2,4) 513 (5,9) 9,6 (0,14)
Malta  44 (0,4) 498 (2,4) 43 (0,4) 475 (1,8) 13 (0,2) 443 (3,5) 9,6 (0,02)
Tajvan  42 (3,5) 575 (3,6) 43 (3,4) 565 (3,6) 15 (2,5) 564 (7,1) 9,6 (0,17)
Slovenija  42 (2,2) 551 (3,4) 51 (2,1) 551 (2,6) 8 (1,3) 553 (5,5) 9,8 (0,09)
Nova Zelandija  40 (3,8) 520 (4,9) 47 (3,8) 511 (4,9) 13 (2,3) 514 (8,2) 9,6 (0,16)
Južna Koreja  39 (3,6) 557 (3,0) 49 (3,9) 555 (3,0) 12 (2,4) 555 (7,3) 9,5 (0,14)
Italija  36 (4,1) 505 (4,7) 54 (4,3) 491 (4,2) 10 (2,6) 507 (6,1) 9,5 (0,17)
Hong Kong  34 (4,1) 562 (7,1) 48 (5,0) 541 (5,4) 19 (3,7) 523 (10,0) 9,1 (0,18)
Singapur  33 (2,9) 604 (6,6) 54 (3,0) 594 (5,7) 13 (1,8) 590 (11,6) 9,3 (0,13)
Ruska federacija  33 (2,3) 544 (5,1) 62 (2,3) 545 (4,6) 6 (1,0) 534 (7,2) 9,5 (0,09)
Bocvana (9)  32 (4,0) 402 (6,1) 46 (4,6) 387 (4,7) 22 (3,4) 395 (6,2) 8,9 (0,18)
Madžarska  31 (2,4) 540 (5,0) 59 (2,5) 523 (3,9) 10 (1,5) 503 (12,7) 9,3 (0,10)
Švedska  30 (4,0) 523 (7,0) 58 (3,8) 524 (3,9) 12 (3,5) 517 (10,0) 9,2 (0,20)
Litva  28 (1,9) 519 (3,7) 57 (2,3) 519 (3,2) 16 (1,8) 520 (4,9) 9,1 (0,09)
Anglija r 27 (2,3) 550 (7,3) 52 (2,5) 539 (5,8) 21 (2,5) 521 (7,7) 8,8 (0,12)
Japonska  19 (3,0) 580 (3,8) 61 (3,8) 570 (2,3) 20 (3,0) 563 (3,7) 8,7 (0,14)
Medn. povprečje  49 (0,5) 492 (0,8) 42 (0,5) 483 (1,0) 9 (0,3) 478 (2,2) - 

( )

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % 
učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Poročilo učiteljev

Preglednica N6.2: Poklicno zadovoljstvo učiteljev naravoslovnih predmetov

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje 
vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Nezadovolnji
Povprečje 
na lestvici   

Zelo zadovoljni

Učenci so bili ocenjeni glede na strinjanje svojega učitelja naravoslovnih predmetov s 7 trditvami lestvice učiteljevega zadovoljstva s 
poklicem. Učenci imajo zelo zadovoljnega učitelja, če so na lestvici dosegli najmanj 10,3 točke, kar pomeni, da se je njihov učitelj v 
povprečju zelo strinjal s 4 trditvami in se strinjal z ostalimi 3 trditvami. Učenci imajo nezadovoljnega učitelja, če so na lestvici dosegli 
največ 7,0 točk, kar pomeni, da se njihov učitelj v povprečju ni strinjal s 4 trditvami in se strinjal z ostalimi 3 trditvami. Vsi ostali učenci so 
bili ocenjeni, da imajo srednje zadovoljnega učitelja.

Povprečni 
dosežek

Srednje zadovoljni

Država
Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev
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Gruzija  84 (1,9) 443 (3,3) 16 (1,9) 444 (4,4) 0 (0,2) ~ ~ 11,7 (0,09)
Ruska federacija  77 (1,8) 545 (4,5) 22 (1,7) 541 (5,5) 1 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,07)
Turčija  77 (2,9) 491 (4,4) 22 (2,9) 499 (9,2) 1 (0,8) ~ ~ 11,5 (0,14)
Kazahstan  76 (2,0) 535 (4,7) 24 (2,0) 526 (7,5) 0 (0,1) ~ ~ 10,9 (0,06)
Litva  70 (2,0) 517 (3,0) 28 (1,8) 523 (3,7) 1 (0,6) ~ ~ 11,1 (0,09)
Libanon  63 (4,1) 401 (8,0) 33 (4,2) 395 (9,3) 4 (1,5) 371 (28,9) 11,1 (0,19)
Tajvan  61 (3,8) 564 (3,4) 38 (3,8) 577 (4,5) 1 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,15)
Kuvajt  61 (4,2) 410 (6,5) 35 (4,2) 410 (13,1) 4 (1,5) 381 (29,7) 10,6 (0,18)
Katar  60 (2,9) 463 (5,0) 38 (3,0) 445 (5,9) 2 (0,7) ~ ~ 10,8 (0,09)
Italija  59 (3,5) 495 (3,8) 41 (3,5) 504 (4,2) 0 (0,4) ~ ~ 10,5 (0,12)
Združeni arab. emirati r 52 (2,5) 485 (4,1) 43 (2,6) 469 (4,9) 5 (0,9) 441 (10,0) 10,4 (0,08)
Maroko  51 (2,3) 400 (3,5) 46 (2,3) 387 (2,9) 3 (0,8) 393 (6,9) 10,3 (0,09)
Japonska  48 (3,8) 574 (2,5) 47 (4,0) 566 (2,8) 5 (1,9) 584 (15,4) 9,9 (0,12)
Egipt  48 (3,3) 385 (6,3) 46 (3,5) 360 (6,4) 6 (2,0) 336 (17,4) 10,0 (0,12)
ZDA r 45 (2,5) 536 (4,4) 47 (2,6) 529 (4,9) 8 (1,5) 536 (12,0) 9,9 (0,13)
Savdska Arabija  45 (4,0) 391 (6,3) 50 (4,2) 393 (6,7) 5 (2,0) 383 (16,3) 10,0 (0,17)
Oman  42 (3,4) 460 (4,2) 54 (3,5) 452 (4,3) 3 (0,8) 456 (10,3) 10,0 (0,11)
Bahrajn  42 (3,2) 470 (5,2) 54 (3,0) 463 (3,7) 3 (1,7) 452 (19,3) 10,1 (0,13)
Irska  42 (3,5) 533 (5,1) 50 (3,6) 531 (4,0) 8 (1,4) 526 (7,5) 9,8 (0,14)
Nova Zelandija  41 (3,4) 517 (4,9) 53 (3,9) 517 (5,5) 7 (2,3) 502 (15,9) 9,8 (0,13)
Jordanija  41 (3,7) 433 (5,4) 55 (3,8) 422 (4,9) 4 (1,2) 411 (12,2) 9,9 (0,13)
Izrael  39 (3,4) 510 (6,8) 51 (3,6) 509 (5,9) 10 (2,3) 496 (15,8) 9,6 (0,15)
Iran  39 (3,3) 449 (6,7) 57 (3,2) 459 (4,6) 3 (1,3) 494 (23,6) 9,9 (0,11)
Malta  37 (0,4) 489 (2,4) 52 (0,4) 479 (1,8) 11 (0,3) 459 (2,9) 9,4 (0,02)
Hong Kong  36 (3,9) 535 (9,2) 59 (4,2) 551 (4,5) 5 (2,0) 546 (12,3) 9,5 (0,13)
Madžarska  35 (2,1) 520 (5,1) 55 (2,3) 525 (4,3) 10 (1,6) 550 (6,7) 9,4 (0,11)
Tajska  35 (3,7) 463 (7,9) 60 (4,0) 450 (5,3) 5 (1,7) 469 (17,8) 9,7 (0,16)
Kanada  35 (3,6) 531 (3,7) 61 (3,5) 526 (3,5) 4 (1,3) 515 (11,5) 9,7 (0,16)
Norveška (9)  33 (4,2) 506 (5,5) 58 (4,4) 511 (3,3) 9 (2,4) 515 (8,6) 9,6 (0,18)
Malezija  32 (3,6) 470 (8,7) 66 (3,8) 466 (5,4) 2 (1,0) ~ ~ 9,6 (0,10)
Južnoafriška rep. (9)  32 (3,4) 386 (9,9) 55 (3,2) 348 (6,8) 13 (2,7) 331 (20,9) 9,5 (0,19)
Švedska  32 (4,0) 521 (6,0) 63 (4,3) 522 (4,3) 5 (1,7) 537 (12,1) 9,5 (0,13)
Avstralija  31 (2,5) 519 (5,3) 57 (3,2) 512 (3,7) 12 (2,4) 521 (8,0) 9,4 (0,11)
Slovenija  30 (2,0) 551 (3,4) 65 (1,8) 552 (2,6) 5 (1,1) 548 (7,0) 9,4 (0,08)
Čile  19 (3,2) 475 (9,0) 65 (4,1) 449 (4,6) 16 (3,2) 463 (10,4) 8,7 (0,15)
Anglija r 18 (2,5) 559 (9,5) 61 (2,4) 534 (5,2) 22 (2,1) 534 (6,4) 8,5 (0,14)
Južna Koreja  17 (2,4) 549 (5,1) 60 (3,4) 556 (2,5) 23 (3,4) 560 (5,4) 8,5 (0,13)
Bocvana (9)  12 (2,4) 416 (10,5) 80 (3,3) 390 (3,0) 8 (2,3) 395 (11,0) 8,9 (0,10)
Singapur  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  45 (0,5) 487 (1,0) 49 (0,5) 481 (0,9) 6 (0,3) 473 (2,7) - - 

( )

Država

Preglednica N6.3: Učitelji se soočajo s problemi pri poučevanju

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh odgovorov učiteljev o soočanju z 8 problemi poučevanja. Učenci so bili po točkah 
razporejeni v tri skupine. Učenci, katerih učitelji se soočajo z malo problemi, so imeli na lestvici najmanj 10,3 točke, kar ustreza nestrinjanju 
njihovih učiteljev z obstojem 4 problemov in strinjanju z obstojem ostalih 4. Učenci, katerih učitelji se soočajo z veliko problemi, so imeli na 
lestvici največ 6,8 točk, kar pomeni, da so se učitelji popolnoma strinjali z obstojem 4 problemov in strinjali z obstojem ostalih 4.  Vsi ostali 
učenci so opredeljeni kot takšni, katerih učitelji se soočajo z nekaj problemi.

Poročilo učiteljev                 

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

 Malo problemov Nekaj problemov  Veliko problemov

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje 
vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.
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Zadnji kazalec učnega okolja na šoli je izmeril občutenje šolskega učnega okolja s strani 
učencev. Pri njih smo izmerili občutek pripadnosti šoli in predpostavili, da višji občutek pripadnosti 
šoli odraža vzpodbudnejše in prijetnejše šolsko vzdušje za učence. Učencem smo postavili sedem 
trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, ne strinjajo ali 
sploh ne strinjajo:

1. Rad sem v šoli.
2. V šoli se počutim varno.
3. Čutim, da pripadam tej šoli.
4. V šoli se rad družim s svojimi sošolci in sošolkami.
5. Učitelji na šoli so pošteni do mene.
6. Ponosen sem, da obiskujem to šolo.
7. Na tej šoli sem se veliko naučil.

Iz odgovorov učencev je bila oblikovana lestvica občutka pripadnosti učencev šoli (Preglednica 
N6.4). Učenci, ki so se zelo strinjali s štirimi izjavami in strinjali z ostalimi tremi, so bili opredeljeni 
kot takšni, ki imajo visok občutek pripadnosti šoli. V Sloveniji je le 12 % osmošolcev izkazalo visok 
občutek pripadnosti šoli, kar je najnižji delež učencev od vseh učencev sodelujočih držav. Zmerno 
pripadnost šoli je izkazalo 66 % osmošolcev, medtem ko je nizko pripadnost izrazilo kar 22 % 
osmošolcev, v mednarodnem okviru pa 9 % učencev. Podatki za nas niso preveč razveseljivi.
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Maroko  73 (0,9) 396 (2,3) 24 (0,8) 390 (3,8) 3 (0,3) 379 (7,7) 11,3 (0,05)
Jordanija  66 (1,1) 431 (3,5) 28 (0,8) 429 (4,5) 6 (0,5) 410 (9,8) 11,0 (0,06)
Kazahstan  66 (1,4) 537 (4,8) 33 (1,3) 525 (5,4) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,06)
Egipt  63 (1,3) 380 (4,4) 30 (1,1) 363 (5,8) 7 (0,5) 363 (8,2) 10,9 (0,07)
Oman  62 (0,9) 464 (2,7) 33 (0,8) 447 (3,3) 5 (0,5) 427 (8,8) 10,8 (0,04)
Južnoafriška rep. (9)  60 (1,1) 362 (5,7) 36 (0,9) 355 (7,4) 4 (0,3) 369 (12,0) 10,7 (0,05)
Turčija  59 (1,1) 494 (4,2) 35 (0,9) 493 (4,8) 6 (0,4) 496 (7,5) 10,6 (0,05)
Tajska  58 (1,2) 456 (4,2) 40 (1,2) 458 (5,1) 2 (0,2) ~ ~ 10,6 (0,05)
Kuvajt  53 (1,5) 417 (5,8) 39 (1,2) 410 (6,9) 8 (0,6) 382 (9,6) 10,3 (0,07)
Bocvana (9)  53 (0,8) 414 (2,5) 42 (0,8) 378 (4,0) 5 (0,4) 366 (10,8) 10,4 (0,03)
Libanon  53 (1,3) 407 (5,6) 40 (1,2) 395 (5,8) 8 (0,5) 377 (9,1) 10,4 (0,06)
Norveška (9)  52 (1,5) 520 (3,0) 41 (1,2) 503 (3,2) 7 (0,5) 467 (6,4) 10,4 (0,06)
Čile  50 (1,6) 461 (4,0) 39 (1,1) 452 (3,4) 11 (0,7) 434 (4,5) 10,2 (0,08)
Savdska Arabija  49 (1,5) 405 (5,1) 41 (1,2) 399 (5,2) 10 (0,8) 364 (8,3) 10,2 (0,06)
Izrael  49 (1,4) 512 (4,3) 41 (1,0) 510 (4,1) 10 (0,7) 478 (7,1) 10,2 (0,07)
Malezija  46 (1,3) 482 (4,3) 50 (1,1) 468 (4,5) 4 (0,5) 384 (12,1) 10,1 (0,05)
Iran  45 (1,3) 456 (5,4) 47 (1,1) 458 (3,6) 7 (0,5) 449 (6,2) 10,0 (0,05)
Kanada  45 (1,1) 538 (2,2) 48 (0,9) 523 (2,3) 7 (0,5) 499 (3,5) 10,1 (0,05)
Gruzija  44 (1,0) 453 (3,8) 51 (1,0) 440 (3,8) 5 (0,5) 424 (8,1) 10,1 (0,05)
Nova Zelandija  43 (1,2) 528 (3,9) 49 (1,0) 509 (3,4) 8 (0,5) 474 (5,5) 10,0 (0,04)
Irska  42 (1,3) 545 (2,8) 48 (1,0) 525 (3,1) 10 (0,7) 492 (6,8) 9,9 (0,06)
Bahrajn  41 (0,8) 483 (3,0) 46 (0,9) 466 (3,2) 13 (1,0) 433 (6,3) 9,8 (0,05)
Avstralija  41 (1,1) 535 (2,9) 48 (0,9) 506 (2,3) 11 (0,5) 465 (5,1) 9,8 (0,05)
Katar  39 (1,3) 483 (3,3) 46 (1,2) 454 (3,7) 15 (0,6) 409 (4,5) 9,7 (0,05)
Litva  38 (1,4) 521 (4,2) 54 (1,2) 520 (2,9) 8 (0,7) 505 (6,7) 9,8 (0,05)
ZDA  37 (0,9) 548 (3,3) 49 (0,7) 526 (2,8) 14 (0,6) 501 (3,6) 9,6 (0,05)
Singapur  37 (0,7) 614 (3,2) 55 (0,7) 591 (3,5) 9 (0,4) 564 (6,4) 9,8 (0,03)
Ruska federacija  36 (1,2) 547 (5,6) 55 (1,1) 544 (4,2) 9 (0,6) 536 (5,5) 9,7 (0,05)
Anglija  35 (1,3) 560 (4,1) 54 (1,0) 532 (3,9) 11 (0,6) 497 (6,3) 9,6 (0,05)
Švedska  35 (1,4) 539 (4,5) 56 (1,3) 519 (3,4) 9 (0,6) 489 (6,5) 9,7 (0,06)
Malta  33 (0,8) 510 (2,9) 51 (0,8) 480 (2,2) 16 (0,6) 437 (5,1) 9,5 (0,03)
Hong Kong  31 (1,6) 562 (4,4) 55 (1,3) 542 (3,8) 14 (0,8) 525 (6,4) 9,4 (0,07)
Madžarska  30 (1,2) 541 (5,2) 57 (1,0) 524 (3,6) 13 (0,7) 511 (4,3) 9,4 (0,06)
Združeni arab. emirati  29 (0,8) 520 (3,8) 44 (0,7) 472 (2,3) 27 (0,7) 441 (3,3) 9,1 (0,04)
Japonska  27 (1,1) 579 (2,9) 60 (0,9) 570 (1,8) 13 (0,7) 558 (4,3) 9,4 (0,05)
Italija  27 (0,9) 502 (3,8) 61 (0,8) 500 (2,6) 12 (0,8) 486 (4,3) 9,3 (0,04)
Tajvan  27 (0,9) 584 (3,0) 63 (0,7) 567 (2,0) 10 (0,5) 545 (5,1) 9,4 (0,04)
Južna Koreja  24 (0,9) 565 (3,6) 69 (0,8) 555 (2,1) 7 (0,5) 526 (5,3) 9,4 (0,04)
Slovenija  12 (0,7) 564 (4,9) 66 (0,9) 555 (2,6) 22 (1,0) 533 (3,1) 8,5 (0,04)
Medn. povprečje  44 (0,2) 498 (0,6) 47 (0,2) 483 (0,6) 9 (0,1) 459 (1,1) - 

( )
Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje 
vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.

Povprečje na 
lestvici

Preglednica N6.4: Učenčev občutek pripadnosti šoli

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Učenci smo razdelili v skupine glede na njihove odgovore na lestvici Učenčev občutek pripadnosti šoli. Lestvica zajema 7 občutkov 
pripadnosti šoli. Učenci izkazujejo visok občutek pripadnosti šoli, če so dosegli najmanj 10,3 točk na lestvici, ki pomenijo, da so se zelo 
strinjali s 4 in strinjali s 3 od 7 občutkov pripadnosti. Učenci izkazujejo šibek občutek pripadnosti šoli, če so dosegli največ 7,5 točk, ki 
pomenijo, da se niso strinjali s 4 in strinajali s 3 od 7 občutkov pripadnosti. Vsi ostali učenci izkazujejo zmeren občutek pripadnosti šoli.

Poročilo učencev

Država

Visok občutek pripadnosti šoli Zmeren občutek pripadnosti šoli Šibek občutek pripadnosti šoli

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni dosežek
Odstotek 
učencev
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43% 45%

11%

45% 47%

8%

29%

63%

8%

Učenci so v varnih šolah Večina osmošolcev po svetu je v varnem 
šolskem okolju, poročajo ravnatelji in učitelji. 
 Učenci, ki kljub temu hodijo v neurejene in 
manj varne šole, so v naravoslovju izkazali 
mnogo nižje znanje kot vrstniki v varnih in 
urejenih šolah.

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

Poročila ravnateljev

Poročila učiteljev

učencev je bilo 
v šolah, kjer so 
ravnatelji poročali 
o KOMAJ KAKŠNEM  
disciplinskem 
problemu na šoli

učencev je 
bilo v šolah, 
kjer so 
ravnatelji 
poročali 
 o MANJŠIH 
disciplinskih  
problemih 
na šoli

učencev je bilo v šolah, 
kjer so ravnatelji poročali 
 o RESNIH do VELIKIH 
disciplinskih problemih 
 na šoli

učencev je bilo 
v šolah, ki so 
jih učitelji 
označili za  ZELO 
varne in urejene

učencev je 
bilo v šolah, 
ki so jih 
učitelji 
označili  za 
varne in 
urejene

učencev je bilo na 
 šolah, ki so jih učitelji 
 označili za MANJ varne 
 in urejene

Učitelji iz 10 držav so 
sporočili, da so bile šole 
v letu  2015 bolj varne in 
urejene kot leta 2011, in 
samo iz  1 države, da so 
bile manj. 
Ravnatelji iz 9 držav so 
sporočili, da so se težave 
z disciplino povečale, iz 
2 državah, da so se 
zmanjšale. 

501

Povprečni 
dosežek

478 446

499 478 457

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek



300                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

Geometric 
Shapes and 
Measures

Geometric 
Shapes and 
Measures

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

43% 45%

11%

45% 47%

8%

29%

63%

8%

Nasilje med učenci

Z razvojem spletnega nasilja po svetu opažamo, da narašča tudi nasilje med učenci 
na šolah in da ima negativen vpliv na doseganje znanja.

Poročila učencev

učencev je sporočilo, 
 da niso bili NIKOLI ali 
 SKORAJ NIKOLI žrtve
nasilja na šoli.

učencev je sporočilo, 
da so bili MESEČNO 
žrtve nasilja na šoli.

učencev je sporočilo, 
da so  bili TEDENSKO 
žrtve nasilja na šoli.

495 484 433

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek
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2.7 Varnost in urejenost šol

Urejene in varne šole so pogoj za uspešno izobraževanje učencev in delo učiteljev. V TIMSS so 
stalni kazalci merjenja varnosti in urejenosti šol s stališča ravnateljev, učiteljev in učencev vključeni že 
od prve izvedbe leta 1995 dalje. V vmesnem času so bila vprašanja za posameznike posodobljena 
in v zadnjem obdobju vključujejo tudi ugotavljanje nasilja zaradi uporabe digitalnih naprav med 
učenci. Učenci so po vsem svetu vse bolj izpostavljeni nasilju pri sodelovanju v socialnih omrežjih in 
komunikacijah s telefoni, nasilna dejanja pa mnogi doživljajo tudi v svojem šolskem času.

Informacije o splošni urejenosti in problemih v šoli smo zbrali od ravnateljev, učiteljev in učencev, 
za vsakega s primernimi vprašanji o osebnih izkušnjah z nasilnimi dejanji. Ravnatelji, ki skrbijo za 
šolo na najsplošnejši ravni, so za vsakega od 11 problemov ocenili, kako veliki problem je na njihovi 
šoli:

zamujanje pouka; izostajanje od pouka (neopravičeno); nemir v razredu; goljufanje; žaljenje in 
poniževanje; vandalizem; kraje; ustrahovanje in besedno nasilje med učenci; besedno nasilje do 
učiteljev ali drugih zaposlenih (zadnja dva vključno z nasilnimi sms-sporočili, elektronsko pošto ipd.), 
telesno nasilje med učenci ter telesno nasilje do učiteljev in drugih delavcev šole.

Ravnatelji so izbirali med možnostmi: da problema na šoli nimajo ali da je majhen, zmeren 
ali velik problem. Odgovori ravnateljev so bili združeni v lestvico in vrednosti pripisane ustreznim 
učencem v šolah. Učenci so bili nato razdeljeni v tri skupine po pripadnosti šolam, kjer skoraj nimajo 
problemov, šolam z manjšimi problemi in šolam z resnimi problemi. Šola je bila opredeljena kot 
takšna, ki skoraj nima problemov, če je ravnatelj označil, da 6 zgornjih problemov sploh ne poznajo 
in da je 5 drugih problemov majhnih. Če je ravnatelj poročal, da je vsaj 6 zgornjih problemov velikih 
in ostalih 5 najmanj majhnih, je bila šola označena kot takšna, ki ima resne probleme.

Slovenija je na 27. mestu med državami po padajočem deležu učencev, ki hodijo v šole skoraj 
brez problemov, z 32 % učencev v šolah brez problemov (Preglednica N7.1). Podobne deleže učencev 
v neproblematičnih šolah imajo še na Novi Zelandiji, Madžarskem in v Čilu. V Italiji in na Švedskem 
so deleži teh učencev manjši od 30 %.

V Sloveniji je 63 % učencev v šolah z manjšimi problemi in le 5 % učencev v šolah z resnimi 
problemi. Učenci, ki so v šolah brez problemov, so dosegli 556 točk (st.n. 4,7). Učenci, ki so v šolah 
z manjšimi problemi, so dosegli 6 točk nižji rezultat, kar je statistično pomembno nižji. Učenci, ki so  
v šolah z resnimi problemi, so dosegli 545 (st. n. 9,6). Njihov dosežek se v primerjavi z učenci, ki so  
v šolah z manjšimi problemi, ne razlikuje.

Geometric 
Shapes and 
Measures
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Singapur  74 (0,0) 606 (3,5) 26 (0,0) 571 (6,9) 0 (0,0) ~ ~ 11,7 (0,00)  0,7 (0,00) h
Anglija r 73 (4,5) 552 (6,0) 27 (4,5) 522 (10,3) 0 (0,0) ~ ~ 11,6 (0,13) r 1,0 (0,20) h
Norveška (9)  67 (4,5) 511 (3,3) 33 (4,5) 506 (6,0) 0 (0,0) ~ ~ 11,2 (0,13)  ◊ ◊  

Hong Kong  66 (4,5) 552 (5,9) 33 (4,6) 530 (6,9) 1 (1,1) ~ ~ 11,4 (0,15)  0,4 (0,21)  

Kazahstan  65 (4,2) 542 (6,6) 18 (3,3) 514 (11,8) 17 (3,2) 516 (11,4) 10,8 (0,23)  -0,9 (0,26) i
Irska  64 (3,9) 537 (3,2) 34 (4,0) 519 (6,4) 2 (1,2) ~ ~ 10,9 (0,13)  ◊ ◊  

Gruzija  57 (3,8) 441 (4,8) 40 (3,8) 446 (4,6) 3 (1,0) 459 (16,4) 10,8 (0,12)  0,0 (0,16)  

Tajvan  57 (3,8) 578 (3,2) 42 (3,7) 558 (3,7) 1 (0,8) ~ ~ 11,1 (0,13)  -0,3 (0,20)  

Ruska federacija  56 (3,7) 552 (6,1) 43 (3,5) 535 (5,0) 1 (0,8) ~ ~ 10,8 (0,08)  0,2 (0,11)  

Iran  55 (3,4) 465 (5,5) 41 (3,4) 444 (5,0) 4 (1,1) 460 (15,0) 11,0 (0,13)  -0,4 (0,17)  

Južna Koreja  55 (4,7) 557 (3,2) 38 (4,6) 555 (3,0) 7 (2,3) 549 (6,1) 11,0 (0,17)  0,9 (0,25) h
Združeni arab. emirati  54 (2,3) 497 (3,5) 40 (2,2) 455 (4,3) 6 (0,9) 410 (7,6) 11,0 (0,08)  0,8 (0,11) h
Japonska  54 (3,9) 577 (2,4) 37 (4,2) 566 (3,4) 9 (2,3) 557 (8,2) 10,5 (0,13)  0,5 (0,22)  
Bahrajn  51 (0,2) 486 (2,8) 36 (0,2) 440 (3,5) 13 (0,2) 460 (8,6) 10,4 (0,02)  0,5 (0,02) h
Libanon  51 (4,6) 405 (7,7) 29 (4,3) 388 (10,6) 20 (3,5) 396 (14,0) 10,2 (0,23)  0,0 (0,30)  
Katar  51 (0,7) 459 (4,9) 34 (0,7) 452 (4,1) 15 (0,3) 458 (4,2) 10,2 (0,02)  -0,4 (0,05) i
Oman  50 (3,9) 462 (4,1) 27 (3,6) 450 (6,7) 23 (3,1) 443 (7,6) 10,2 (0,19)  0,4 (0,27)  
Malta  50 (0,1) 515 (2,3) 45 (0,1) 446 (2,3) 5 (0,1) 443 (7,2) 10,6 (0,00)  ◊ ◊  
Malezija  50 (4,6) 484 (5,9) 48 (4,4) 456 (6,6) 3 (2,1) 476 (12,4) 10,8 (0,15)  0,9 (0,18) h
Savdska Arabija  49 (4,3) 417 (6,8) 31 (3,9) 378 (8,0) 20 (3,5) 380 (11,7) 10,2 (0,24)  0,5 (0,32)  
Avstralija  48 (3,2) 531 (4,4) 51 (3,2) 497 (3,9) 1 (0,6) ~ ~ 10,6 (0,09)  0,5 (0,13) h
Kanada  45 (4,1) 534 (2,6) 54 (4,1) 522 (2,9) 1 (0,7) ~ ~ 10,6 (0,12)  ◊ ◊  
Tajska  42 (4,0) 473 (6,0) 53 (4,0) 444 (6,0) 5 (1,7) 433 (13,7) 10,4 (0,14)  0,4 (0,19)  
Litva  40 (4,2) 531 (4,8) 57 (4,2) 511 (4,5) 2 (1,1) ~ ~ 10,3 (0,10)  0,2 (0,15)  
ZDA  34 (3,0) 549 (5,1) 64 (3,4) 523 (3,7) 2 (1,0) ~ ~ 10,2 (0,09)  0,2 (0,12)  
Jordanija  34 (3,5) 442 (5,4) 43 (3,9) 416 (5,7) 23 (3,3) 422 (8,2) 9,6 (0,18)  0,6 (0,23)  
Slovenija  32 (3,6) 556 (4,7) 63 (3,7) 550 (3,1) 5 (1,8) 545 (9,6) 10,0 (0,12)  0,1 (0,17)  
Nova Zelandija  31 (4,6) 529 (4,1) 66 (4,6) 505 (4,6) 3 (1,5) 457 (18,1) 10,2 (0,13)  0,5 (0,16) h
Čile  29 (3,8) 482 (6,3) 58 (3,9) 448 (5,0) 13 (3,0) 424 (5,7) 9,8 (0,12)  0,1 (0,20)  
Madžarska  29 (3,9) 550 (7,4) 63 (4,1) 525 (4,6) 8 (2,1) 453 (12,3) 10,1 (0,12)  0,5 (0,16) h
Italija  27 (4,2) 505 (6,2) 61 (4,5) 496 (3,7) 12 (2,6) 493 (11,5) 9,7 (0,12)  0,2 (0,18)  

Kuvajt  27 (3,3) 449 (11,8) 50 (4,0) 406 (6,0) 23 (3,5) 375 (12,2) 9,4 (0,15)  ◊ ◊  

Izrael  26 (3,6) 529 (9,2) 61 (3,6) 508 (6,2) 13 (2,3) 458 (11,8) 9,6 (0,14)  0,2 (0,21)  

Švedska  26 (4,3) 541 (5,1) 70 (4,6) 517 (4,3) 4 (1,8) 489 (29,9) 9,8 (0,13) r 0,3 (0,16)  

Turčija  19 (2,6) 529 (10,8) 49 (3,8) 494 (4,3) 32 (3,4) 473 (6,7) 8,8 (0,14)  -0,4 (0,20)  

Egipt  19 (3,4) 375 (11,4) 42 (3,6) 374 (7,0) 40 (3,6) 367 (7,7) 8,4 (0,18)  ◊ ◊  

Maroko  13 (2,1) 411 (8,4) 34 (3,4) 392 (4,3) 53 (3,2) 391 (3,3) 8,1 (0,12)  -0,1 (0,18)  

Bocvana (9)  11 (2,8) 418 (12,4) 68 (3,8) 396 (3,6) 22 (3,5) 367 (7,1) 9,0 (0,11)  0,1 (0,14)  

Južnoafriška rep. (9)  10 (2,1) 400 (24,8) 56 (3,7) 371 (8,4) 34 (3,8) 325 (6,1) 8,8 (0,12)  0,0 (0,15)  

Medn. povprečje  43 (0,6) 501 (1,2) 45 (0,6) 478 (0,9) 11 (0,4) 446 (2,2)       

h

i

( )

Poročila ravnateljev

Preglednica N7.1: Obseg problemov na šolah 

Povprečje na 
lestvici 

Skoraj nobenih problemov Manjši problemi Zmerni problemi

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Učencem je bila dodeljena vrednost na lestvici iz vseh odgovorov njihovih ravnateljev o problemih na šoli. Učenci so opredeljeni kot takšni, 
ki so v šolah s skoraj nobenim problemom, če so na lestvici dosegli najmanj 10,8 točk, kar ustreza poročanju ravnateljev, da 6 problemov 
na šoli ne poznajo, 5 pa, da je majhnih. Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki so na šolah z zmernimi problemi, če so na lestvici zbrali 
največ 8,0  točk, kar ustreza poročanju ravnateljev, da je 6 od 11 problemov na šoli resnih ali velikih in ostalih 5 manjših.  Vsi ostali učenci so 
bili opredeljeni kot takšni, katerih šole imajo manjše probleme. 

Razlika od povprečja 
lestvice v 2011

Država

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.                   

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % 
učencev.

Statistično pomembno višje kot v letu 
2011

Diamant (◊) označuje države, ki niso sodelovale v raziskavi leta 2011. 

Statistično pomembno nižje kot v letu 
2011

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Norveška (9)  71 (3,3) 513 (3,1) 29 (3,3) 504 (5,0) 0 (0,4) ~ ~ 11,3 (0,12)  ◊ ◊  

Libanon  66 (4,0) 401 (7,1) 28 (3,7) 401 (9,3) 6 (1,9) 350 (19,3) 11,2 (0,20)  1,1 (0,24) h
Kazahstan  66 (2,9) 536 (4,7) 34 (3,0) 527 (7,6) 1 (0,3) ~ ~ 11,5 (0,14)  0,5 (0,17) h
Združeni arab. emirati r 64 (2,3) 497 (3,1) 33 (2,3) 440 (5,4) 3 (1,2) 426 (12,0) 11,3 (0,10) r 0,6 (0,14) h
Irska  64 (3,1) 544 (2,9) 32 (2,9) 514 (4,9) 4 (1,2) 475 (14,5) 11,3 (0,14)  ◊ ◊  
Singapur  64 (2,2) 606 (4,2) 33 (2,1) 582 (7,9) 3 (0,8) 571 (15,0) 11,3 (0,09)  0,7 (0,14) h
Katar  64 (2,2) 468 (4,9) 35 (2,3) 434 (4,1) 1 (0,3) ~ ~ 11,2 (0,10)  0,2 (0,16)  
Iran  61 (3,1) 465 (5,7) 35 (3,2) 445 (5,3) 4 (1,3) 427 (10,5) 10,8 (0,12)  0,3 (0,16)  
Hong Kong  58 (4,5) 549 (4,5) 39 (4,4) 542 (8,4) 2 (1,2) ~ ~ 10,7 (0,16)  0,4 (0,23)  
Avstralija  56 (3,2) 529 (3,3) 38 (3,3) 501 (4,2) 6 (1,5) 482 (13,1) 10,8 (0,14) s 0,4 (0,25)  
Izrael  55 (3,1) 514 (6,2) 39 (3,1) 507 (6,9) 6 (1,7) 470 (21,1) 10,7 (0,12)  0,5 (0,20)  
Nova Zelandija  53 (3,6) 536 (4,0) 40 (3,4) 498 (6,0) 7 (1,9) 455 (14,9) 10,6 (0,16)  0,2 (0,20)  
Oman  52 (3,3) 462 (3,4) 42 (3,4) 449 (5,0) 6 (1,9) 438 (20,9) 10,6 (0,13)  0,7 (0,17) h
Kuvajt  52 (4,0) 426 (7,6) 39 (3,8) 395 (10,4) 9 (2,7) 372 (25,9) 10,5 (0,18)  ◊ ◊  
Gruzija  52 (2,5) 446 (3,8) 47 (2,5) 441 (3,9) 1 (0,5) ~ ~ 10,5 (0,08)  -0,6 (0,13) i
Anglija r 51 (3,0) 551 (6,2) 43 (3,0) 527 (6,6) 5 (1,1) 498 (15,4) 10,7 (0,13) r 0,4 (0,19)  
Egipt  50 (3,9) 389 (6,1) 42 (3,7) 354 (6,7) 8 (1,9) 342 (17,3) 10,4 (0,15)  ◊ ◊  
Čile r 48 (4,4) 475 (5,9) 46 (4,7) 443 (5,8) 6 (2,1) 410 (11,7) 10,3 (0,19) r 1,1 (0,27) h
Ruska federacija  47 (2,6) 550 (4,9) 50 (2,6) 538 (5,2) 2 (0,5) ~ ~ 10,3 (0,08)  0,2 (0,12)  
Kanada  47 (2,6) 536 (2,9) 47 (2,5) 519 (4,0) 6 (1,0) 528 (10,5) 10,5 (0,12)  ◊ ◊  
ZDA r 45 (2,9) 549 (4,5) 42 (2,6) 526 (4,4) 12 (1,9) 490 (9,1) 10,3 (0,14) r 0,1 (0,17)  
Bahrajn  45 (2,5) 475 (4,4) 47 (3,1) 458 (3,2) 8 (1,9) 452 (12,0) 10,2 (0,11)  0,2 (0,14)  
Litva  44 (2,9) 519 (4,0) 51 (2,7) 518 (3,5) 5 (1,1) 528 (8,9) 10,1 (0,10)  0,4 (0,12) h
Jordanija  44 (3,5) 444 (4,6) 42 (4,0) 418 (5,3) 14 (2,9) 397 (9,7) 10,0 (0,16)  0,6 (0,22)  
Tajska  42 (3,8) 461 (7,0) 52 (3,9) 451 (6,1) 6 (1,7) 463 (21,4) 10,1 (0,15)  -0,4 (0,21)  
Savdska Arabija  42 (4,2) 411 (6,9) 52 (4,1) 390 (6,1) 6 (2,0) 349 (19,8) 10,2 (0,20)  0,1 (0,24)  
Madžarska  41 (2,3) 542 (3,6) 53 (2,3) 516 (4,6) 6 (1,5) 500 (8,5) 10,1 (0,09)  0,2 (0,13)  
Tajvan  41 (3,6) 576 (4,1) 52 (3,9) 565 (3,5) 8 (2,1) 567 (12,8) 10,1 (0,14)  0,9 (0,19) h
Malta  38 (0,4) 503 (2,5) 51 (0,4) 471 (1,9) 10 (0,2) 442 (4,3) 10,1 (0,02)  ◊ ◊  
Malezija  32 (3,8) 478 (7,2) 62 (4,3) 464 (6,4) 6 (1,9) 459 (23,6) 9,8 (0,13)  -0,1 (0,20)  
Švedska  31 (3,2) 544 (4,5) 61 (3,7) 515 (4,4) 8 (2,1) 496 (11,9) 9,8 (0,14) r 0,3 (0,19)  
Maroko  30 (2,0) 406 (4,9) 52 (2,1) 391 (2,4) 18 (1,9) 380 (3,9) 9,3 (0,11)  0,1 (0,16)  
Južna Koreja  30 (3,7) 560 (2,8) 65 (4,0) 555 (2,8) 5 (1,7) 544 (4,8) 9,8 (0,15)  1,3 (0,20) h
Južnoafriška rep. (9)  30 (3,5) 391 (13,4) 49 (3,3) 351 (6,9) 22 (2,8) 326 (6,3) 9,2 (0,18)  0,6 (0,25)  
Turčija  28 (3,5) 515 (7,5) 54 (3,7) 489 (5,2) 18 (2,8) 472 (9,5) 9,2 (0,14)  -0,2 (0,20)  
Slovenija  20 (2,0) 557 (4,7) 71 (2,2) 551 (2,4) 9 (1,5) 542 (5,2) 9,3 (0,08)  0,3 (0,11)  
Italija  18 (3,2) 515 (6,4) 75 (3,3) 497 (3,3) 8 (1,7) 469 (10,3) 9,2 (0,13)  0,3 (0,18)  
Bocvana (9)  14 (3,2) 426 (10,3) 56 (4,5) 387 (4,0) 30 (4,5) 394 (6,3) 8,3 (0,17)  0,4 (0,23)  
Japonska  11 (2,3) 590 (7,2) 77 (3,2) 570 (2,4) 12 (2,3) 558 (4,1) 8,9 (0,12)  0,6 (0,17) h

Medn. povprečje  45 (0,5) 499 (0,9) 47 (0,5) 478 (0,9) 8 (0,3) 457 (2,4) - -  - - -

h

i

( )

Razlika v povprečju 
od 2011Povprečni 

dosežek
Povprečni 
dosežek

Zelo varne in urejene šole Manj varne in urejene šole

Poročilo učiteljev

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. 
 x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Država

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Diamant (◊) označuje države, ki niso sodelovale v raziskavi TIMSS 2011.

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.                   

Srednje varne in urejene šole
Povprečje na 

lestvici 

Statistično pomembno višje kot v letu 
2011

Statistično pomembno nižje kot v letu 
2011

Preglednica N7.2: Varnost in urejenost šol

Učencem so bile dodeljene vrednosti na lestvici iz učiteljevega poročila o strinjanju z vsemi 8 izjavami o varnosti in urejenosti njihove šole. 
Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki so na zelo varni in urejeni šoli, če so na lestvici zbrali najmanj 10,6 točk, kar ustreza popolnemu 
strinjanju njihovih učiteljev s 4 izjavami od 8 in strinjanju z ostalimi 4. Učenci so bili opredeljeni kot takšni, ki so na manj varni in urejeni šoli, 
če so zbrali največ 7,2 točk, kar ustreza nestrinjanju njihovih učiteljev s 4 izjavami in strinjanju s 4. Vsi ostali učenci so bili prepoznani kot takšni, 
ki so na srednje varni in urejeni šoli.

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev
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Učitelji doživljajo varnost in urejenost šole pri svojem delu z učenci. Zato smo jim postavili 
drugačno vprašanje. Prosili smo jih, da povedo, koliko se strinjajo z naslednjimi izjavami o vzdušju 
na njihovi šoli:

1. Šola se nahaja v varnem okolju.
2. Na naši šoli se počutim varno.
3. Šolska varnostna pravila in ukrepi so zadostni.
4. Učenci se lepo vedejo.
5. Učenci so spoštljivi do učiteljev.
6. Učenci spoštujejo šolsko lastnino.
7. Šola ima jasna pravila o ravnanju učencev.
8. Šolska pravila se izvajajo pravično in dosledno.

Odgovori so bili združeni v lestvico varnosti in urejenosti šol po presoji učiteljev in so prikazani v 
Preglednici N7.2. Če so se učitelji popolnoma strinjali s 4 izjavami od 8 in strinjali z ostalimi 4, so bili 
njihovi učenci opredeljeni kot takšni, ki hodijo v zelo varne in urejene šole. Če se učitelji niso strinjali 
z najmanj 4 izjavami in so se strinjali s 4, so bile šole označene za manj varne in urejene.

Rezultati za Slovenijo kažejo negativo podobo o šolah pri nas. Po poročilih učiteljev in zgornjih 
kriterijih je pri nas le 20 % učencev vključenih v zelo varne in urejene šole, kar je manj od vseh držav  
razen Italije, Bocvane in Japonske, kjer je delež teh otrok manj od 20 %.

Podrobnejši pregled lestvice nam razkrije, da so učitelji v Sloveniji mnogo nižje kot v drugih 
državah ocenili 4. in 5. izjavo. Samo 6 % učencev je imelo učitelje, ki so se popolnoma strinjali, da 
se učenci lepo vedejo,in 7 % učencev je imelo učitelje, ki so se zelo strinjali, da so učenci spoštljivi do 
učiteljev. Učitelji treh četrtin učencev so se sicer strinjali, da se učenci lepo vedejo in da so spoštljivi 
do učiteljev, ostali pa se z enim ali drugim večinoma niso strinjali.

Mednarodni povprečji deležev učencev, katerih učitelji so se popolnoma strinjali, da se učenci 
lepo vedejo ali da so spoštljivi do učiteljev, sta zaporedoma 29 % in 34 %. Deleži učencev, katerih 
učitelji se niso strinjali s tema izjavama, so pri nas 22 %, celo okoli dvakrat večji, kot je mednarodno 
povprečje: 16 % učencev, ki so prepoznani, da se ne vedejo lepo, in 13 % učencev, ki so jih učitelji 
opredelili kot spoštljive do učiteljev. Ti podatki in vsi drugi deleži odgovorov na posamezna vprašanja 
iz vprašalnikov za posamezne udeležence raziskave so objavljeni na spletni strani raziskave v 
mednarodnih dokumentih, imenovanih Almanahi TIMSS (TIMSS 2015 Almanach).
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Učenci so o nasilju poročali iz svojih izkušenj. Kakor vedno do sedaj smo jih prosili, da napišejo, 
kako pogosto se jim je dogajalo 9 različnih negativnih dogodkov:

1. Iz mene so se norčevali ali me zmerjali.
2. Izključili so me iz igre ali drugih dejavnosti.
3. O meni so širili laži.
4. Nekaj so mi ukradli.
5. Udarili ali poškodovali so me (npr. porinili, udarili, brcnili).
6. Prisilili so me početi stvari, ki jih sam nisem želel.
7. Širili so neprijetne informacije o meni.
8. Objavili so neprijetne stvari o meni na spletu.
9. Grozili so mi.

Rezultati so bili združeni v lestvico nasilja med učenci na šoli in so prikazani v Preglednici N7.3. 
Otroci so bili razporejeni v tri skupine med učence, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šoli, med učence, 
ki ga doživljajo tedensko in tiste, ki ga doživljajo mesečno. Slovenija je v zgornji tretjini držav, ki so 
urejene padajoče po deležu učencev, ki skoraj ne doživljajo nasilja na šolah, z 72 % teh učencev.

Tedensko je nasilju izpostavljenih 4 % in mesečno 24 % naših osmošolcev.

Naravoslovni dosežki v državah praviloma padajo od skupine, ki občuti najmanj nasilja, do 
skupine, ki je deležna tedenskih nasilnih dejanj. Tudi v Sloveniji je dosežek učencev, ki nasilje doživijo 
vsak teden, za 36 točk nižji od dosežka učencev, ki skoraj ne poznajo nasilja v šoli. Za 35 točk so 
dosežki v naravoslovju nižji tudi od dosežka učencev, ki so nasilju izpostavljeni vsaj enkrat na mesec.

Obseg in učinek nasilja v šoli na znanje, ki ga vidimo v mednarodnem okviru, hkrati z drugimi 
kazalci negativnega vzdušja v šolah v Sloveniji našo državo resno opozarja, da potrebujemo razvoj 
strategij za izboljšanje izobraževanja v šolah, ki bi izboljšale vse vidike stališč udeležencev do dela 
ter spoštovanja med seboj, ne le do znanja.
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Tajvan  86 (0,7) 570 (2,0) 13 (0,6) 568 (4,7) 1 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,04)
Kazahstan  86 (0,8) 535 (4,5) 13 (0,7) 523 (6,3) 2 (0,2) ~ ~ 11,3 (0,05)
Južna Koreja  84 (0,6) 556 (2,4) 15 (0,6) 554 (3,3) 1 (0,2) ~ ~ 11,1 (0,03)
Gruzija  82 (1,0) 450 (2,9) 16 (0,9) 432 (6,7) 2 (0,3) ~ ~ 11,0 (0,05)
Japonska  80 (0,8) 570 (2,0) 18 (0,7) 576 (2,8) 2 (0,2) ~ ~ 10,9 (0,05)
Čile  78 (0,8) 458 (3,3) 18 (0,7) 447 (4,2) 3 (0,4) 422 (8,3) 10,6 (0,04)
Norveška (9)  75 (0,9) 513 (2,7) 22 (0,8) 505 (4,3) 3 (0,3) 464 (13,6) 10,6 (0,04)
Irska  75 (0,9) 533 (2,7) 22 (0,9) 526 (3,8) 4 (0,3) 493 (7,4) 10,5 (0,04)
Švedska  74 (0,9) 527 (3,4) 23 (0,8) 520 (5,1) 3 (0,3) 466 (11,7) 10,5 (0,04)
Italija  73 (0,9) 502 (2,8) 25 (0,8) 494 (2,6) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Madžarska  73 (1,0) 532 (3,5) 25 (0,9) 520 (4,8) 2 (0,3) ~ ~ 10,3 (0,04)
Slovenija  72 (1,1) 553 (2,6) 24 (1,0) 552 (2,7) 4 (0,3) 517 (11,9) 10,3 (0,04)
Litva  72 (1,3) 522 (2,9) 24 (1,1) 516 (4,1) 4 (0,4) 488 (8,1) 10,3 (0,06)
Turčija  69 (1,1) 503 (4,3) 26 (0,9) 485 (4,3) 6 (0,3) 429 (7,5) 10,3 (0,05)
Ruska federacija  66 (1,0) 547 (4,6) 30 (0,9) 542 (4,1) 4 (0,3) 521 (8,4) 10,1 (0,04)
Kanada  65 (0,8) 532 (2,3) 30 (0,7) 525 (2,2) 5 (0,3) 502 (5,3) 10,0 (0,03)
ZDA  64 (0,6) 534 (2,9) 29 (0,5) 529 (3,2) 7 (0,4) 504 (4,9) 10,0 (0,03)
Savdska Arabija  64 (1,2) 411 (4,3) 27 (1,0) 394 (6,4) 9 (0,6) 325 (8,0) 10,1 (0,06)
Malta  64 (0,9) 489 (2,1) 29 (0,8) 489 (3,0) 7 (0,5) 426 (8,9) 10,0 (0,03)
Jordanija  64 (1,1) 448 (3,3) 26 (0,9) 415 (4,1) 11 (0,5) 356 (6,1) 10,1 (0,05)
Anglija  62 (1,2) 540 (3,9) 32 (1,0) 538 (4,5) 6 (0,5) 516 (7,8) 9,9 (0,05)
Katar  61 (1,0) 472 (2,5) 27 (0,7) 461 (4,2) 12 (0,8) 389 (8,4) 9,8 (0,05)
Iran  60 (0,8) 465 (4,2) 32 (0,8) 453 (4,5) 8 (0,5) 410 (5,8) 9,9 (0,04)
Kuvajt  60 (1,1) 419 (5,3) 32 (1,0) 407 (6,8) 8 (0,6) 368 (9,0) 9,8 (0,05)
Združeni arab. emirati  58 (0,8) 492 (2,2) 32 (0,6) 473 (2,6) 10 (0,5) 410 (5,4) 9,7 (0,04)
Singapur  58 (0,8) 603 (3,0) 36 (0,7) 592 (3,8) 6 (0,4) 563 (7,4) 9,7 (0,03)
Avstralija  57 (1,0) 521 (2,9) 34 (0,8) 507 (2,9) 9 (0,4) 483 (4,4) 9,7 (0,04)
Hong Kong  56 (1,1) 541 (3,7) 37 (1,0) 553 (4,8) 7 (0,6) 545 (7,6) 9,6 (0,04)
Nova Zelandija  55 (1,0) 521 (3,6) 35 (0,8) 512 (3,5) 10 (0,5) 485 (5,4) 9,5 (0,04)
Egipt  55 (1,5) 402 (4,1) 29 (1,0) 360 (5,1) 16 (1,0) 301 (6,7) 9,7 (0,07)
Libanon  52 (2,0) 421 (6,0) 28 (1,3) 402 (6,0) 19 (1,8) 342 (9,6) 9,5 (0,10)
Maroko  51 (0,8) 402 (2,7) 38 (0,7) 392 (2,8) 11 (0,5) 371 (4,7) 9,4 (0,04)
Bahrajn  49 (0,8) 484 (2,7) 36 (0,7) 472 (3,6) 15 (0,6) 414 (5,6) 9,3 (0,04)
Malezija  48 (1,1) 489 (3,6) 42 (0,7) 467 (4,2) 11 (0,8) 410 (8,7) 9,3 (0,05)
Oman  44 (0,9) 471 (2,7) 41 (0,8) 453 (3,2) 14 (0,7) 416 (5,5) 9,2 (0,04)
Južnoafriška rep. (9)  36 (1,2) 393 (7,0) 47 (0,9) 357 (5,0) 17 (0,9) 296 (6,3) 8,9 (0,04)
Tajska  33 (1,1) 458 (4,9) 50 (0,9) 460 (4,5) 17 (0,8) 438 (4,9) 8,8 (0,04)
Bocvana (9)  26 (0,8) 417 (3,7) 51 (0,7) 406 (2,7) 23 (0,6) 353 (5,0) 8,4 (0,03)
Izrael  - - - - - - - - - - - - - - 
Medn. povprečje  63 (0,2) 495 (0,6) 29 (0,1) 484 (0,7) 8 (0,1) 433 (1,4) - - 

( )

Preglednica N7.3: Izpostavljenost nasilju v šoli

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov o tem, kako pogosto so izpostavljeni 9 nasilnim dejanjem na šoli. 
Glede na to so bili razporejeni v tri skupine. Učenci skoraj nikoli ne doživijo nasilja v šoli, če so na lestvici zbrali najmanj 9,3 točk, ki 
ustrezajo njihovim odgovorom, da nikoli ne doživijo 5 nasilnih dejanj in ostala 4 nekajkrat na leto. Učenci tedensko doživljajo nasilje, če 
so zbrali največ 7,3 točk, kar pomeni, da doživljajo 5 od 9 nasilnih dejanj enkrat ali dvakrat na mesec in vsakega od ostalih 4 nekajkrat na 
leto. Vsi ostali učenci so opredeljeni kot takšni, ki mesečno doživljajo nasilje na šoli.     

Država

Poročilo učencev

Povprečje na 
lestvici

Skoraj nikoli Vsak mesec  Vsak teden

Povprečni 
dosežek

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za 
izračun dosežka.                     

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je 
povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.  
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32%

32%47% 11%

92% 28%

50%97%

NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED  

Učenci imajo dobro izobražene učitelje in ravnatelje
Naravoslovni učitelji osmošolcev, so poročali o svoji visoki izobrazbi in obsežnih 
delovnih izkušnjah. 

učencev so učili učitelji, ki so 
končali univerzitetni študij.

učencev so učili učitelji, ki so 
imeli višjo stopnjo izobrazbe. 

učencev so učili učitelji z najmanj 20 let izkušenj.  
 V povprečju so imeli učitelji 15 let delovnih izkušenj. 

Večina učencev (79 %)  
je imela učitelje, ki so 
diplomirali iz 
naravoslovnih ved
(biologije, kemije,
fizike, geografije),
in 43 %  učencev je imelo 
učitelje, ki so
diplomirali iz
pedagoških študij 
naravoslovnih predmetov 

Diploma iz  
naravoslovnih 

ved brez 
diplome 

 iz pedagoških
študij 

Diploma iz 
 naravoslovnih ved 

in diploma iz 
 pedagoških 

 študij

Diploma iz 
pedagoških 

 študij
brez diplome

iz naravoslovnih
ved
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NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED
  

32%

32%47% 11%

92% 28%

50%97%

Ravnatelji šol osmošolcev so poročali, da so visoko izobraženi in imajo veliko 
izkušenj.

učencev je imelo ravnatelje
z najmanj univerzitetno izobrazbo.

učencev je imelo ravnatelje z najmanj 
visoko univerzitetno izobrazbo, 
magisterijem ali doktoratom znanosti.

Ravnatelji so imeli v povprečju 9 let delovnih izkušenj. V 31 državah
morajo imeti ravnatelji izkušnje s poučevanjem. Zaključen specializiran
program iz vodenja je manj pogost. Za ravnatelje ga zahtevajo v 
22 državah.

Ravnateljstvo Ravnateljstvo
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2.8 UČITELJI IN RAVNATELJI

Pri pojasnjevanju dosežkov učencev iz naravoslovja je poleg poznavanja šolskega in domačega 
okolja bistveno poznati značilnosti učiteljev in pogojev njihovega dela. Učitelji izbranih razredov 
v raziskavi so izpolnili vprašalnike o poučevanju naravoslovja, o šolah in razmerah v razredu, o 
izobraževalnih praksah, ki jih uporabljajo pri poučevanju, o ozadju njihove izobrazbe in pripravah 
na učenje.

Za razumevanje podatkov je pomembno vedeti, kako so bili analizirani. Učitelji sami po sebi 
niso vzorec, pač pa njihovi odgovori opisujejo značilnosti učenja naravoslovja reprezentativnega 
vzorca učencev. Učenec je osnova analize, s katero TIMSS opisuje okoliščine učenja. Zato so vsi 
podatki prikazani v posebni obliki: v odstotkih učencev, ki imajo učitelja z določeno značilnostjo. 
Predstavljajmo si, da so podatki učitelja prilepljeni k podatkom vsakega njihovega učenca. Če učiteljevi 
podatki manjkajo, posredno manjkajo tudi podatki o učencu. Zato so v preglednicah uporabljene 
posebne oznake, če velik del učencev ni imel izpolnjenega vprašalnika za učitelja. Posamezne 
oznake so razložene v opombah pod preglednicami. V Sloveniji so na vprašalnik odgovarjali učitelji 
biologije, kemije, fizike in geografije.

Merjenje stopnje izobrazbe med učitelji po svetu je poseben izziv, še posebej po uvedbi 
reforme univerzitetnega študija in prepoznavanja stopenj izobrazbe po prejšnjih ter novejših študijskih 
programih in doseženih stopnjah. Vsaka država je sama navedla svoje poimenovanje stopenj študija 
in dosežene izobrazbe, kakor so v državi prepoznani po spopnjah izobrazbe ISCED 2011. Kljub 
temu je prišlo do razlik v podatkih. Nekatere evropske države so prejšnji štiriletni študij za učitelje, kot 
je bil pri nas in se je končal z univerzitetno diplomo, v novem sistemu prepoznale za ekvivalentnega 
prvi bolonjski stopnji, nekatere pa za ekvivalentnega drugi bolonjski stopnji, sedanjemu magisteriju. 
Nadalje so ponekod stari znanstveni magisterij uvrstili v isto stopnjo kot doktorat, drugje pa v stopnjo 
bolonjskega študija druge stopnje ali našega sedanjega magisterija.

Kakor koli, večina učiteljev in ravnateljev po svetu ima dokončan univerzitetni študij (e-priloga, 
preglednici 8.2 za učitelje in 8.10 za ravnatelje). Slovenija v teh primerjavah pokaže 60 % učencev, 
ki so imeli učitelja z zaključeno podiplomsko stopnjo izobrazbe. Pri nas sem šteje prejšnji 4-letni 
univerzitetni študij ali druga stopnja univerzitetnega študija po bolonjski reformi. 39 % učencev v 
Sloveniji pa se je uvrstilo v skupino učiteljev z višjo izobrazbo, ki ni univerzitetna. V to skupino 
spadajo vsi učitelji, ki so dokončali svoje izobraževanje še v času pedagoških akademij. Ravnatelji v 
Sloveniji imajo vsi dokončan prejšnji univerzitetni študij ali drugo stopnjo trenutnega univerzitetnega 
študija, zato vsi štejejo v skupino podiplomsko izobraženih ravnateljev. Opozarjamo na potrebo po 
zelo pozorni interpretaciji podatkov iz drugih držav, ker so odvisni od razumevanja različnih stopenj 
ter prepoznavanja stopenj pred bolonjsko reformo.



310                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

Bolje so primerljivi podatki učiteljev o tem, ali so študirali naravoslovne predmete (kemijo, 
fiziko, biologijo, geografijo) ali pedagogiko ali oboje. V Sloveniji smo učitelje vprašali, kaj je bilo 
njihovo glavno področje študija. Označili so lahko več področij, med njimi naravoslovne predmete 
in pedagogiko. Izkazalo se je, da so učiteji 2 % učencev označili, da so študirali oboje in učitelji 
77% učencev, da so študirali naravoslovne predmete. Razlike v znanju učencev med skupinami nismo 
izmerili (e-priloga, Preglednica 8.4).

Podatke o deležih in dosežkih učencev, ki jih poučujejo učitelji z različno delovno dobo oz. 
številom let poučevanja, vsebuje Preglednica N8.1. V Sloveniji imajo učitelji osmošolcev za seboj v 
povprečju 22 let poučevanja, v mednarodnem okviru pa 15 let.

Največ učencev v Sloveniji, 59 %, poučujejo učitelji z več kot 20 let izkušenj in 26 % učencev 
poučujejo učitelji z 10 do 20 leti izkušenj. 10 % učencev poučujejo učitelji s 5 do 10 leti izkušenj, le 
5 % učencev pa učitelji z manj kot 5 let pedagoške delovne dobe. Dosežki teh skupin učencev se med 
seboj ne razlikujejo statistično pomembno.

Po svetu so imeli ravnatelji manj delovnih izkušenj kot učitelji. V Južni Koreji je imelo največ 
učencev, 36 %, ravnatelje z več kot 20 leti izkušenj. V Sloveniji je imelo 8 % učencev ravnatelje z 
več kot 20 leti izkušenj, približno po tretjina učencev je imela ravnatelje s 5 do 10 in z 10 do 20 leti 
izkušenj ter četrtina z manj kot 5 leti izkušenj. V povprečju so imeli ravnatelji pri nas 10 let izkušenj 
na svojem delovnem mestu (e-priloga, Preglednica 8.12).

V svetu in pri nas je zelo pomembno stalno strokovno izobraževanje učiteljev. Učitelji naj bi se 
stalno seznanjali z novostmi na področju naravoslovja. Primerljivi podatki držav v raziskavi TIMSS 
med učitelji poročajo o precej različnih praksah glede strokovnega izobraževanja učiteljev. Učitelje 
smo vprašali, koliko se izobražujejo iz naravoslovnih vsebin, didaktike, učnega načrta, informacijske 
tehnologije, izboljšanja kritičnega mišljena učencev, preverjanja in ocenjevanja učencev ter 
upoštevanja potreb posameznih učencev. Podatki so zbrani v Preglednici N8.2. V mednarodnem 
merilu ima v povprečju polovica učencev učitelje, ki se največ izobražujejo na področju naravoslovnih 
vsebin, didaktike, učnega načrta in informacijske tehnologije. Več kot 40 % učencev ima učitelje, ki so 
se izobraževali s področja izboljšanja kritičnega mišljena učencev (45 %), ocenjevanja in preverjanja 
znanja (44 %) ter upoštevanja potreb posameznih učencev (42 %).

 Pri nas se učitelji gledano v mednarodnem okviru, še vedno precej izobražujejo. Slovenski 
učitelji so bili najredkeje vključeni v izpopolnjevanje s področij izboljšanja kritičnega mišljena učencev 
(37 %), upoštevanja potreb posameznih učencev (39 %), preverjanja in ocenjevanja učencev (41 %) 
ter učnega načrta (49 %). Po drugi strani pa ima več kot 60 % učencev učitelje, ki so se izpopolnjevali 
iz informacijske tehnologije (65 %), didaktike (66 %) in naravoslovnih vsebin (74 %).
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ç Avstralija  26 (2,5) 519 (4,4) 29 (2,8) 512 (6,1) 25 (2,8) 521 (4,9) 508 (6,4) 13 (0,5)
Anglija r 17 (2,5) 555 (12,1) 28 (2,4) 534 (6,5) 25 (2,6) 531 (8,2) 537 (7,7) 11 (0,7)
Bahrajn  17 (2,2) 455 (7,2) 41 (3,1) 459 (5,0) 22 (2,4) 480 (6,9) 476 (5,9) 12 (0,5)
Bocvana (9)  6 (2,2) 403 (15,3) 40 (3,5) 393 (4,8) 20 (3,2) 415 (7,8) 381 (5,4) 9 (0,5)
Čile r 29 (4,3) 459 (8,5) 19 (3,7) 457 (9,7) 23 (3,9) 449 (7,5) 455 (8,2) 14 (1,1)
Egipt  44 (3,5) 387 (5,2) 24 (3,0) 371 (8,2) 21 (2,5) 351 (11,7) 361 (15,6) 16 (0,5)
Gruzija  64 (2,2) 440 (3,5) 20 (1,6) 448 (4,6) 11 (1,5) 455 (6,0) 454 (6,7) 23 (0,6)
Hong Kong  31 (4,1) 540 (7,8) 38 (4,6) 544 (6,0) 18 (3,8) 542 (10,5) 567 (10,4) 15 (0,7)
Iran  61 (2,9) 463 (5,2) 30 (3,2) 454 (7,4) 8 (1,9) 436 (13,7) ~ ~ 19 (0,3)
Irska  34 (3,2) 534 (4,3) 31 (3,1) 521 (5,3) 20 (2,6) 540 (5,5) 538 (8,4) 15 (0,7)
Italija  63 (4,1) 500 (3,7) 19 (3,2) 486 (6,5) 13 (2,7) 505 (6,7) 492 (19,7) 23 (1,0)
Izrael  35 (3,8) 518 (7,3) 26 (2,9) 513 (9,2) 18 (2,8) 485 (10,2) 508 (9,6) 15 (0,8)
Japonska  45 (3,9) 569 (3,2) 21 (3,1) 578 (6,0) 13 (2,7) 577 (4,7) 568 (4,6) 18 (0,9)
Jordanija  11 (2,2) 417 (8,5) 27 (3,1) 437 (6,7) 28 (2,5) 416 (5,8) 428 (7,0) 9 (0,5)
Južna Koreja  36 (4,2) 554 (3,0) 28 (3,6) 558 (2,9) 15 (3,2) 557 (6,9) 554 (4,9) 15 (0,9)
Južnoafriška rep. (9)  31 (3,8) 371 (11,9) 31 (3,4) 351 (11,2) 20 (3,2) 339 (13,2) 372 (13,3) 15 (0,8)
Kanada  24 (2,8) 529 (5,1) 50 (3,3) 526 (2,8) 15 (2,2) 536 (5,8) 519 (8,5) 14 (0,5)
Katar  16 (1,8) 421 (9,5) 35 (2,9) 464 (6,7) 33 (2,9) 470 (7,6) 450 (7,9) 11 (0,4)
Kazahstan  53 (2,6) 533 (5,9) 23 (1,8) 532 (6,2) 12 (1,4) 532 (8,1) 533 (8,2) 20 (0,6)
Kuvajt  24 (3,8) 415 (19,4) 24 (4,0) 422 (13,7) 36 (4,3) 396 (6,4) 408 (13,9) 12 (0,8)
Libanon  16 (3,4) 392 (22,5) 29 (3,5) 392 (10,7) 28 (3,3) 410 (8,8) 394 (10,2) 10 (0,8)
Litva  71 (2,1) 516 (2,6) 18 (2,1) 525 (6,1) 5 (0,9) 528 (10,6) 533 (6,8) 24 (0,5)
Madžarska  64 (2,5) 526 (4,1) 22 (1,9) 530 (5,9) 10 (1,4) 513 (8,3) 534 (9,6) 23 (0,5)
Malezija  16 (3,3) 459 (14,7) 34 (3,8) 476 (8,5) 35 (3,7) 462 (9,1) 477 (11,4) 12 (0,7)
Malta  16 (0,3) 483 (3,2) 31 (0,5) 481 (2,2) 25 (0,4) 463 (2,7) 494 (2,4) 11 (0,1)
Maroko  45 (2,7) 399 (2,9) 26 (2,0) 395 (4,2) 10 (1,6) 388 (4,5) 381 (4,7) 18 (0,6)
Norveška (9)  21 (3,3) 511 (4,8) 36 (4,1) 509 (5,2) 22 (2,9) 515 (5,5) 506 (6,2) 13 (0,8)
Nova Zelandija  31 (3,5) 523 (6,2) 27 (2,7) 506 (8,4) 23 (3,2) 512 (8,7) 520 (8,0) 15 (0,9)
Oman  11 (2,4) 448 (10,0) 38 (3,4) 456 (4,3) 41 (3,9) 457 (5,1) 459 (5,3) 11 (0,5)
Ruska federacija  66 (1,9) 544 (4,0) 19 (1,4) 540 (5,9) 7 (1,4) 546 (11,9) 546 (8,4) 23 (0,5)
Savdska Arabija  19 (3,7) 405 (13,7) 39 (4,7) 411 (8,1) 24 (3,7) 396 (7,0) 375 (10,3) 12 (0,7)
Singapur  10 (1,4) 586 (11,6) 20 (2,1) 611 (7,7) 32 (2,6) 598 (7,6) 591 (5,0) 8 (0,4)
Slovenija  59 (2,4) 550 (2,8) 26 (2,1) 552 (2,5) 10 (1,4) 558 (4,8) 549 (6,2) 22 (0,5)
Švedska  15 (2,4) 528 (7,0) 45 (4,0) 523 (4,9) 20 (4,0) 527 (7,2) 509 (7,0) 13 (0,6)
Tajska  30 (3,3) 463 (7,8) 22 (3,5) 455 (9,3) 28 (3,7) 448 (8,2) 461 (12,1) 14 (0,8)
Tajvan  30 (3,1) 582 (5,3) 32 (3,2) 561 (4,5) 17 (2,8) 571 (5,1) 563 (5,9) 14 (0,7)
Turčija  19 (3,0) 519 (7,6) 33 (3,3) 510 (7,8) 22 (3,2) 492 (7,4) 454 (7,2) 12 (0,6)
ZDA r 22 (2,3) 532 (6,4) 38 (2,8) 532 (4,7) 15 (2,1) 541 (8,4) 526 (5,8) 13 (0,5)
Združeni arab. emirati r 20 (1,7) 458 (7,2) 35 (2,5) 459 (5,3) 28 (2,2) 495 (5,4) 501 (9,1) 12 (0,4)

Medn. povprečje  32 (0,5) 487 (1,4) 30 (0,5) 487 (1,1) 20 (0,4) 486 (1,3) 486 (1,4) 15 (0,1)

( )

Poročilo učiteljev 

Preglednica N8.1: Dosežki glede na število let pedagoških izkušenj učitelja             

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Država
Povprečno 
število let 
izkušenjPovprečni 

dosežek

Manj kot 5 let20 let ali več
Najmanj 10 let in ne več kot 20 

let
Najmanj 5 let in ne več kot 10 

let

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev
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Avstralija  61 (2,7)  57 (3,3)  68 (2,7)  53 (2,8)  50 (2,7)  42 (2,8)  57 (2,6)
Anglija r 54 (2,9) r 61 (3,0) r 62 (2,9) r 32 (3,1) r 41 (3,2) r 53 (2,9) r 56 (2,8)
Bahrajn  53 (2,5)  69 (2,5)  55 (2,6)  63 (2,3)  58 (2,8)  57 (3,3)  59 (3,1)
Bocvana (9)  38 (5,1)  26 (4,2)  36 (4,7)  22 (3,8)  21 (3,8)  28 (3,9)  30 (4,5)
Čile  43 (5,0)  28 (3,8) r 31 (4,1)  29 (4,1)  25 (4,3)  23 (4,0)  24 (3,5)
Egipt  45 (3,9)  62 (4,0)  38 (3,6)  59 (3,7)  59 (3,9)  54 (3,9)  55 (4,1)
Gruzija  44 (2,7)  47 (2,6)  43 (2,5)  58 (2,7)  46 (2,3)  43 (2,7)  42 (3,0)
Hong Kong  69 (4,0)  70 (3,8)  63 (4,0)  53 (4,3)  48 (4,6)  40 (4,4)  49 (4,7)
Iran  86 (2,4)  87 (1,9)  62 (3,0)  46 (3,3)  36 (3,0)  57 (3,3)  35 (2,8)
Irska  42 (3,4)  38 (3,1)  28 (2,8)  36 (3,7)  34 (3,1)  26 (2,9)  24 (2,9)
Italija  25 (3,1)  27 (3,6)  22 (3,3)  37 (3,6)  18 (3,1)  16 (3,0)  41 (3,9)
Izrael  65 (3,2)  63 (3,2)  57 (3,4)  60 (3,4)  61 (3,1)  35 (3,1)  47 (3,6)
Japonska  76 (3,4)  77 (3,3)  35 (4,2)  36 (3,9)  23 (3,4)  31 (3,9)  30 (3,8)
Jordanija  18 (2,3)  38 (3,1)  20 (2,5)  31 (3,2)  48 (3,9)  27 (3,2)  38 (3,9)
Južna Koreja  69 (3,9)  76 (3,2)  56 (4,1)  46 (4,2)  47 (4,4)  50 (3,8)  39 (3,9)
Južnoafriška rep. (9)  79 (3,1)  52 (3,9)  81 (2,6)  50 (3,5)  58 (3,9)  67 (3,7)  54 (3,7)
Kanada r 37 (3,5) r 39 (3,2) r 28 (3,3) r 47 (3,9) r 37 (2,9) r 26 (3,4) r 43 (3,6)
Katar  59 (3,1)  67 (2,4)  56 (2,9)  68 (2,7)  69 (2,6)  60 (2,9)  60 (3,2)
Kazahstan  73 (2,0)  76 (1,9)  70 (2,4)  88 (1,8)  77 (2,5)  71 (2,5)  71 (2,4)
Kuvajt  69 (4,2)  74 (4,0)  60 (4,5)  61 (3,7)  61 (4,2)  60 (4,2)  62 (3,7)
Libanon  66 (4,1)  60 (4,0)  54 (4,3)  56 (4,4)  55 (4,4)  50 (4,2)  42 (4,5)
Litva  62 (1,8)  54 (2,6)  54 (2,3)  64 (2,5)  46 (2,0)  60 (2,1)  51 (2,0)
Madžarska  31 (2,2)  36 (2,3)  18 (2,1)  37 (2,5)  16 (2,1)  13 (1,7)  25 (2,0)
Malezija  49 (4,4)  75 (3,9)  56 (4,0)  54 (4,0)  75 (3,5)  74 (3,8)  35 (4,0)
Malta  55 (0,5)  60 (0,5)  60 (0,5)  56 (0,5)  45 (0,5)  37 (0,5)  49 (0,4)
Maroko  34 (2,0)  43 (2,2)  30 (2,0)  43 (2,2)  14 (1,3)  35 (2,1)  12 (1,6)
Norveška (9)  12 (2,5)  9 (2,5)  4 (1,7)  3 (1,3)  7 (2,0)  12 (2,9)  7 (2,3)
Nova Zelandija  63 (3,5)  57 (4,6)  60 (2,8)  58 (4,0)  48 (3,7)  41 (4,0)  42 (4,2)
Oman  47 (3,2)  62 (3,4)  34 (2,9)  44 (3,6)  45 (3,5)  52 (3,5)  31 (3,3)
Ruska federacija  74 (1,8)  75 (2,6)  79 (1,7)  77 (1,8)  57 (2,4)  60 (2,3)  54 (2,5)
Savdska Arabija  57 (4,5)  71 (4,0)  59 (4,7)  50 (4,5)  66 (4,2)  52 (4,7)  47 (4,1)

Singapur  70 (2,6)  91 (1,5)  67 (2,5)  67 (2,6)  65 (2,0)  59 (2,2)  40 (2,7)

Slovenija  74 (1,9)  66 (2,0)  49 (2,4)  65 (2,2)  37 (1,9)  41 (2,3)  39 (2,6)
Švedska  35 (3,3)  32 (3,4)  36 (3,9)  28 (3,3)  23 (3,9)  32 (4,3)  28 (3,7)
Tajska  76 (3,0)  84 (2,9)  60 (3,9)  67 (3,3)  59 (4,0)  52 (4,3)  35 (4,2)
Tajvan  70 (3,6)  67 (4,2)  62 (3,7)  51 (4,1)  38 (3,9)  48 (4,0)  37 (4,2)
Turčija  24 (3,3)  22 (3,1)  18 (3,0)  22 (2,7)  16 (2,4)  28 (3,6)  12 (2,0)
ZDA r 75 (2,8) r 64 (2,8) r 76 (2,4) r 63 (3,3) r 68 (2,7) r 47 (3,1) r 66 (2,4)
Združeni arab. emirati r 62 (2,2) r 69 (2,5) r 57 (2,3) r 72 (2,4) r 74 (1,9) r 64 (2,1) r 73 (1,9)
Medn. povprečje  55 (0,5)  57 (0,5)  49 (0,5)  50 (0,5)  45 (0,5)  44 (0,5)  42 (0,5)

Preglednica N8.2: Udeležba učiteljev na strokovnem izpopolnjevanju s področja 
naravoslovja v zadnjih dveh letih

Odstotek učencev glede na različno strokovno izpopolnjevanje njihovih učiteljev

Naravoslovne 
vsebine
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kurikulum

Informacijska 
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poučevanju 
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r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.  s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % 
učencev, vendar za manj kot 70 % učencev. 

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo.              
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NARAVOSLOVJE − OSMI RAZRED  
Obravnava vsebin iz preizkusov TIMSS
Čeprav se je obseg obravnave vsebin po svetu razlikoval, so se po poročanju
učiteljev skoraj vsi učenci učili vsebine, ki jih je zajemal preizkus znanja TIMSS.
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2.9 POUK NARAVOSLOVJA V RAZREDU

Edinstvena prednost raziskave TIMSS pred drugimi merjenji znanja ali kompetenc po svetu je 
njena kurikularna podlaga. TIMSS raziskuje in primerja načrtovan, izveden in dosežen kurikulum. 
Učni načrti opisujejo načrtovani kurikulum. Na ravni osmega razreda so v večini držav nacionalni. 
Za vsako sodelujočo državo jih podrobneje predstavljamo v Enciklopediji TIMSS (dostopna na spletni 
strani raziskave). Dosežki učencev, posebej na vsebinskih področjih, odražajo doseženi kurikulum. 
Izvedeni kurikulum pa predstavljajo podatki o tem, katere vsebine so bile predstavljene učencem v 
razredu in obravnavane tako temeljito, da so se jih učenci imeli priložnost naučiti.

Vpliv števila ur poučevanja je težko oceniti, ker na to vpliva veliko drugih dejavnikov, npr. 
kurikulum in pristopi k poučevanju. Preglednica N9.1 predstavlja skupno število ur pouka na leto ter 
število ur poučevanja naravoslovja na leto po državah. Vse šolske ure, ki lahko v državi trajajo od 30 
do 55 minut, smo zaradi mednarodne primerljivosti preračunali na 60-minutne ure. V prikazih zato 
vsi podatki nastopajo v 60-minutnih enotah. 

Iz grafičnega prikaza ur pouka naravoslovja vidimo, da ima Slovenija v osmem razredu skupno 
867 ur naravoslovnih predmetov na leto. Največ ur naravoslovja na leto, več kot 1000 ur, imajo 
učenci v nekaj državah, npr. v ZDA, Čilu, na Tajvanu, Japonskem, v Singapurju, na Tajskem, v 
Italiji, Avstraliji in Angliji. Manj kot 1000 ur na leto ima poleg Slovenije še evropske države: Litva, 
Madžarska, Švedska, Irska in Norveška ter azijski državi Hong Kong in Južna Koreja. Podatki o številu 
ur na leto so zmnožek števila dni pouka in števila ur pouka na dan vseh naravoslovnih predmetov 
osmošolcev po poročanju ravnateljev. Število ur pouka naravoslovja je zmnožek števila ur pouka vseh 
naravoslovnih predmetov na teden, ki so ga sporočili učitelji, ter števila tednov pouka po poročilih 
ravnatelja (število šolskih dni v letu/število šolskih dni v tednu). Podatki so torej realizirani dnevi in ure 
pouka v šolskem letu 2014/2015.

Naravoslovna vsebinska in kognitivna področja, ki so zajeta v preizkus znanja TIMSS 2015, 
so zapisana v Izhodiščih raziskave TIMSS 2015, kjer je vsako področje predstavljeno kot obširen 
seznam ciljev. V preizkus znanja je bil namen zajeti tiste naravoslovne cilje in vsebine, za katere 
večina držav meni, da so pomembni za določanje doseženega znanja otrok, hkrati pa imajo učenci v 
šoli priložnost, da spoznajo vsebine in dosežejo cilje. Obenem je raziskava TIMSS raziskava trendov, 
ki kot taka zahteva ohranjanje preverjanja nekaterih bistvenih vsebin ob vsaki izvedbi. Vsebine TIMSS 
so po nacionalnih analizah in medsebojnem usklajevanju del učnih načrtov velike večine sodelujočih 
držav. Prikazi te analize pokažejo rezultate vsake države ter dosežke vseh drugih držav na posameznih 
naborih nalog, ki so jih države potrdile kot takšne, ki spadajo v obravnavano snov. Izsledki pokažejo, 
da bi se dosežki v večini držav na lastnem izboru nalog malo povišali, vendar bi se povišali tudi v vseh 
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Država

Malta *  964 (0,3) r 311 (1,0)
Libanon * r 945 (14,8) r 243 (10,7)
Gruzija * r 864 (16,7) s 241 (6,8)
Kazahstan *  933 (19,4)  239 (5,4)
Slovenija * r 867 (10,3) r 221 (4,7)
Ruska federacija *  884 (9,4) r 219 (2,9)
Litva *  856 (10,2)  205 (4,2)
Madžarska *  842 (10,3)  201 (5,4)
Maroko *  1364 (25,8) r 160 (4,5)
Katar r 1085 (1,9) r 155 (2,6)
Bocvana (9) r 1107 (19,5) s 152 (4,8)
Tajvan  1132 (9,7)  144 (2,3)
ZDA  1135 (8,8) s 144 (2,4)
Oman r 980 (14,5) r 143 (3,1)
Nova Zelandija r 966 (6,9) r 133 (2,5)
Japonska  1036 (6,1)  131 (1,7)
Jordanija  976 (12,5)  131 (2,3)
Malezija r 1172 (15,6) r 130 (4,0)
Savdska Arabija  1112 (18,7)  130 (5,7)
Izrael r 1133 (15,6) r 129 (3,5)
Južnoafriška rp. (9) s 1234 (19,8) s 127 (4,9)
Avstralija r 1011 (6,3) s 126 (1,6)
Bahrajn  1032 (1,0) r 125 (10,2)
Švedska *  921 (8,6)  122 (4,1)
Iran  971 (16,9)  120 (3,1)
Kuvajt r 997 (18,6) r 117 (3,0)
Združeni arab. emirati r 1016 (6,4) s 115 (4,3)
Egipt  1099 (21,2)  114 (2,9)
Čile r 1127 (18,0) s 113 (5,0)
Turčija  983 (22,6)  112 (3,0)
Tajska  1209 (6,8)  110 (1,7)
Singapur  1065 (0,0)  106 (1,4)
Hong Kong  995 (11,7)  102 (2,8)
Anglija r 1009 (8,3) s 97 (3,8)
Kanada r 949 (4,9) s 97 (2,2)
Južna Koreja  947 (6,0)  94 (2,1)
Irska r 963 (3,2) r 90 (0,9)
Norveška (9)  895 (8,9) r 81 (1,5)
Italija r 1047 (9,6) r 71 (1,3)
Medn. povprečje  1021 (2,1)  144 (0,7)

( )

 *  Države, ki učijo naravoslovje ločeno po predmetih.

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % 
učencev. 
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago. 

Preglednica N9.1: Čas za poučevanje naravoslovja

Poročilo ravnateljev in učiteljev

Skupne ure pouka 
na leto

Ure pouka naravoslovja na leto
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drugi državah. Naloge, ki jih države izključijo kot nepokrite, so običajno težke (e-priloga, preglednice 
poglavja F).

Primerjava med pokritostjo vsebin iz preizkusov TIMSS z nacionalnimi učnimi načrti pokaže, 
kolikšen delež učencev je bil deležen obravnave snovi do preizkusa znanja. Podatke so sporočili 
učitelji v raziskavo vključenih učencev v posameznih državah. Štela je tudi obravnava snovi v prejšnjih 
letih ali nižjih razredih (e-priloga, Preglednica 9.4). Preglednica prikazuje, da je v večini držav večina 
naravoslovnih vsebin vključenih v predpisane učne načrte. Mednarodno je bilo v osmem razredu 73 % 
vsebin predpisanih v učnih načrtih za vse učence. Med državami so bile razlike, več kot 80% vsebin, 
vključenih v učne načrte, so imeli učenci v 12 državah, med njimi sta to evropski državi Anglija in 
Madžarska. Po drugi strani je bila dobra polovica vsebin v učnih načrtih v Hong Kongu, na Novi 
Zelandiji in v Avstraliji. V mednarodnem povprečju je bilo največ predpisanih vsebin s področja 
kemije (76 %), sledijo vsebine s področja biologije (73 %) in fizike (72 %). Najmanj vsebin v učnih 
načrtih pa je bilo vključenih s področja ved o Zemlji (68 %). 

V Sloveniji je v učne načrte vključenih 70 % vsebin, in sicer največ, 87 %, vsebin s področja 
ved o Zemlji, 80 % s področja kemije, 72 % s področja biologije in najmanj, 43 %, vsebin s področja  
fizike. Deleži vključenih vsebin se skladajo z dosežki naših učencev na posameznih področjih.

Zanimiva je tudi obravnava vsakega posameznega sklopa. Za Slovenijo podatki učiteljev 
sporočajo, kolikšen delež učencev je bil do preizkusa znanja deležen obravnave vsake snovi v 
spodnjem seznamu. Podatki so za vse države na vpogled v spletnem dokumentu s podatki o odgovorih 
učiteljev na njihov vprašalnik (e-priloga, Teacher Almanach).
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Biologija:

• razlike med glavnimi taksonomskimi skupinami organizmov,
• glavni organi in organski sistemi pri ljudeh ter drugih organizmih,
• zgradba celic in njihove funkcije,
• življenjski cikli, spolno razmnoževanje in dednost,
• vloga variabilnosti in prilagajanja pri preživetju ter izumiranju vrst v spremenljivem okolju,
• soodvisnost populacij organizmov v ekosistemu,
• zdravje človeka ter pomen zdrave prehrane in telesne aktivnosti za ohranjanje zdravja.
Kemija:

• delitev in sestava snovi ter zgradba snovi glede na delce,
• fizikalne in kemijske lastnosti snovi,
• zmesi in raztopine,
• lastnosti in uporaba vsakdanjih kislin in baz,
• kemijske spremembe,
• naloga elektronov v kemijskih vezeh.
Fizika:

• fizikalna stanja in spremembe snovi,
• oblike energije, energijske spremembe, toplota in temperatura,
• osnovne lastnosti in obnašanje svetlobe ter zvoka,
• električna vezja ter lastnosti in uporaba trajnih magnetov ter elektromagnetov,
• sile in gibanje.
Vede o Zemlji:

• zgradba Zemlje in fizikalne lastnosti,
• zemeljski procesi, cikli in zgodovina,
• zemeljski viri, njihova uporaba in ohranjanje,
• Zemlja v sončnem sistemu in vesolje.

Zanimalo nas je tudi, kakšne so dejavnosti učencev pri urah naravoslovja. Učitelje smo vprašali 
o pogostosti osmih dejavnosti pouka, povezanih z naravoslovnimi vsebinami: pri opazovanju naravnih 
pojavov in opisu videnega; gledanju učitelja pri izvajanju poskusa ali eksperimenta; načrtovanju, 
predstavljanju, interpretiranju in uporabi rezultatov poskusa učencev ter učenju naravoslovja v naravi. 

Rezultati so bili združeni v lestvico učenje z raziskovanjem (e-priloga, Preglednica 9.6). Otroci 
so bili razporejeni v dve skupini, med učence, ki so bili deležni omenjenih dejavnosti pri vsaj polovici 
ur naravoslovja in učence, ki so bili deležni omenjenih dejavnosti pri manj kot polovici ur naravoslovja. 
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V Sloveniji ima le 14 % učencev učitelje, ki omenjene dejavnosti izvajajo pri več kot polovici ur 
naravoslovja, kar je manj od mednarodnega  povprečja (27 %). Ostalih 86 % učencev ima učitelje, ki 
omenjene dejavnosti izvajajo pri manj kot polovici ur naravoslovja. Razliki v dosežkih med skupinama 
nista statistično pomembni.

Učitelje smo tudi vprašali, ali imajo v šoli laboatorij za izvajanje naravoslovnih poskusov in 
laboranta, ki je na voljo, ko učenci izvajajo poskuse (e-priloga, Preglednica 9.8). V mednarodnem 
okviru ima 85 % učencev po poročanju njihovih ravnateljev v šoli laboratorije za izvajanje poskusov 
in 58 % učencev na voljo laboranta ob izvajanju poskusov. V Sloveniji ima po poročanju ravnateljev 
polovica osmošolcev v šoli laboratorij za izvajanje poskusov, kar je manj od mednarodnega povprečja. 
Medtem ko ima pri nas 80 % učencev pri izvajanju poskusov na voljo laboranta, v mednarodnem 
okviru jih ima 58 %.

V pouk naravoslovja spada tudi uporaba računalnikov, ki jo kaže Preglednica N9.2. V Sloveniji 
je imelo 32 % osmošolcev pri pouku naravoslovja dostop do računalnikov. Dosežek iz naravoslovja 
se med učenci z dostopom in učenci brez dostopa do računalnikov pri pouku ne razlikuje. Med 
19 % in 29 % učencev je po učiteljevem navodilu z računalniki tudi opravilo določene naloge: 
vadilo spretnosti in postopke, iskalo ideje in informacije, izvajalo naravoslovne postopke ali poskuse, 
s pomočjo simulacij raziskovalo naravne pojave ter obdelovalo in analiziralo podatke. V celoti je 
uporaba računalnikov pri pouku naravoslovja v Sloveniji med nižjimi glede na druge države. Manj 
od naših učencev uporabljajo pri pouku naravoslovja računalnik le še v 10 državah.

Učence smo vprašali, ali uporabljajo internet za šolsko delo iz naravoslovja (e-priloga, 
Preglednica 9.11). V mednarodnem okviru internet pri učenju naravoslovja največkrat uporabljajo 
za sodelovanje s sošolci pri nalogah iz naravoslovja ali projektih (69 %) in pri iskanju informacij, 
člankov, navodil za pomoč pri razumevanju naravoslovja (61 %). Najmanj pa učenci uporabljajo 
internet za komunikacijo z učitelji (36 %).

Slovenski učenci v večini primerov v več kot 60 % internet uporabljajo za dostop do učbenika 
ali učnega gradiva; za dostop do nalog, ki jih na internetu objavi učitelj; za sodelovanje s sošolci 
pri nalogah in projektih iz naravoslovja; za iskanje informacij, člankov, navodil za pomoč pri 
razumevanju naravoslovja; medtem ko internet tako kot v mednarodnem okviru najmanj uporabljajo 
za komunikacijo z učitelji (27 %).

Domača naloga je eden od načinov poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja učenčevega 
napredka. Prakse dodeljevanja domače naloge učencem se po državah razlikujejo. V nekaterih 
državah vsi učenci dobijo enako količino domače naloge, v drugih državah pa slabši učenci dobijo 
več domače naloge (e-priloga, preglednica 9.12).
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Poročilo učiteljev

Švedska  80 (3,1) 520 (3,9) 533 (6,2)  42 (4,0)  74 (3,5)  30 (3,7)  28 (3,4)  52 (4,2)
Kazahstan  74 (3,0) 534 (5,2) 531 (8,3)  73 (3,1)  74 (3,1)  70 (3,2)  70 (3,1)  72 (3,0)
Avstralija r 66 (3,0) 519 (3,0) 509 (5,1) r 53 (3,3) r 65 (3,0) r 47 (3,5) r 49 (3,2) r 55 (3,1)
Ruska federacija  64 (2,2) 547 (4,6) 539 (6,3)  54 (2,3)  60 (2,5)  46 (2,2)  40 (2,4)  50 (2,5)
Egipt  61 (3,5) 377 (5,7) 362 (6,7)  54 (3,7)  58 (3,6)  50 (3,6)  50 (3,8)  42 (3,9)
Nova Zelandija  60 (4,0) 517 (4,7) 514 (7,3)  38 (4,3)  56 (4,4)  26 (3,3)  40 (4,6)  35 (4,0)
Kanada r 58 (2,6) 531 (2,6) 521 (3,6) r 41 (3,1) r 55 (2,9) r 37 (3,1) r 38 (3,2) r 40 (3,1)
Gruzija  57 (2,5) 446 (3,2) 440 (4,5)  50 (2,6)  54 (2,5)  40 (2,7)  44 (2,4)  50 (2,6)
Čile r 56 (4,2) 459 (5,3) 454 (5,4) r 36 (3,8) r 51 (4,3) r 30 (3,5) r 33 (3,8) r 42 (4,1)
Japonska  55 (4,2) 571 (3,0) 570 (3,2)  8 (2,1)  19 (3,2)  11 (2,4)  18 (3,1)  12 (2,7)
Norveška (9)  53 (4,1) 511 (3,7) 508 (4,7)  39 (4,4)  46 (4,2)  36 (4,4)  31 (4,2)  34 (4,1)
Litva  53 (2,5) 519 (3,3) 519 (3,6)  42 (2,3)  48 (2,4)  36 (2,4)  29 (2,1)  36 (2,2)
Singapur  52 (2,3) 592 (4,9) 602 (4,4)  31 (2,2)  41 (2,2)  27 (1,8)  34 (2,2)  27 (1,9)
ZDA r 51 (3,4) 541 (4,4) 527 (4,3) r 40 (2,9) r 49 (3,3) r 41 (3,2) r 40 (3,0) r 41 (3,0)
Južna Koreja  50 (3,9) 554 (3,3) 557 (2,7)  25 (3,2)  30 (3,4)  28 (3,5)  28 (3,3)  26 (3,2)
Združeni arab. emirati r 50 (2,7) 486 (4,4) 472 (5,5) r 44 (2,7) r 48 (2,7) r 43 (2,7) r 41 (2,6) r 44 (2,8)
Tajska  49 (4,1) 468 (6,4) 445 (5,8)  40 (4,2)  47 (4,2)  42 (4,0)  45 (4,3)  40 (4,3)
Italija  48 (3,9) 499 (4,2) 498 (3,7)  30 (3,4)  44 (3,8)  28 (3,5)  26 (3,0)  32 (3,4)
Anglija r 48 (3,3) 543 (5,8) 534 (6,3) r 23 (2,6) r 44 (3,4) r 18 (2,3) r 24 (2,7) r 28 (2,7)
Jordanija  44 (4,0) 438 (4,9) 417 (5,0)  39 (3,8)  44 (4,1)  36 (3,7)  36 (3,9)  33 (3,4)
Tajvan  44 (3,8) 574 (4,1) 566 (2,8)  17 (2,7)  23 (3,0)  26 (3,4)  19 (2,8)  19 (2,6)
Katar  42 (2,7) 452 (5,5) 459 (5,1)  39 (2,6)  41 (2,7)  35 (2,4)  38 (2,5)  36 (2,9)
Madžarska  42 (2,5) 522 (5,1) 529 (4,4)  34 (2,3)  38 (2,4)  29 (2,0)  32 (2,3)  30 (2,2)
Izrael  41 (3,3) 522 (7,5) 499 (5,3)  36 (3,1)  38 (3,1)  33 (3,1)  33 (3,0)  32 (3,0)
Iran  39 (3,9) 477 (5,3) 443 (6,0)  31 (3,3)  36 (3,6)  33 (3,7)  28 (3,3)  24 (2,9)
Savdska Arabija  38 (4,1) 413 (7,7) 386 (5,6)  31 (4,1)  32 (4,2)  31 (4,1)  30 (4,0)  28 (4,1)
Kuvajt  38 (4,3) 410 (10,9) 408 (6,3)  36 (4,1)  38 (4,3)  36 (4,2)  34 (4,1)  32 (4,1)
Bahrajn  36 (2,1) 463 (4,9) 467 (3,3)  27 (2,5)  34 (2,2)  31 (2,5)  31 (2,4)  26 (2,7)
Slovenija  32 (2,6) 551 (3,4) 551 (2,6)  23 (2,4)  29 (2,5)  19 (2,3)  25 (2,5)  25 (2,5)
Turčija  30 (3,4) 528 (6,9) 480 (4,4)  27 (3,4)  28 (3,4)  27 (3,2)  25 (3,3)  25 (3,3)
Irska  26 (3,1) 533 (4,3) 538 (3,3)  12 (2,5)  17 (2,8)  10 (2,2)  12 (2,1)  11 (2,4)
Maroko  23 (2,2) 401 (5,2) 391 (2,5)  13 (1,6)  19 (2,0)  13 (1,5)  18 (1,9)  16 (1,7)
Hong Kong  21 (3,6) 555 (8,9) 542 (4,6)  12 (2,9)  17 (3,4)  12 (3,1)  15 (3,1)  14 (2,8)
Oman  15 (2,2) 458 (6,2) 455 (3,1)  13 (2,2)  14 (2,1)  13 (2,0)  13 (2,1)  12 (1,9)
Libanon  12 (2,6) 427 (13,9) 393 (5,7)  8 (2,3)  10 (2,6)  10 (2,6)  9 (2,6)  10 (2,6)
Malezija  10 (1,8) 493 (8,7) 467 (4,8)  5 (1,3)  9 (1,8)  3 (0,9)  7 (1,4)  4 (1,2)
Južnoafriška rep. (9)  9 (1,7) 419 (17,4) 352 (5,9)  5 (1,5)  6 (1,4)  5 (1,5)  5 (1,4)  5 (1,6)
Bocvana (9)  7 (2,4) 368 (10,1) 396 (3,0)  2 (1,3)  5 (1,9)  2 (1,1)  4 (1,7)  2 (1,1)
Malta  7 (0,3) 477 (4,5) 481 (1,7)  5 (0,3)  5 (0,2)  5 (0,3)  5 (0,3)  5 (0,2)
Medn. povprečje  42 (0,5) 493 (1,0) 483 (0,8)  30 (0,5)  37 (0,5)  28 (0,5)  29 (0,5)  29 (0,5)

( )

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. s opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 50 % učencev, vendar za manj kot 70 % učencev.   
x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Odstotek učencev, od katerih učitelji zahtevajo, da uporabijo računalnik vsaj enkrat na mesec

Povprečni
dosežek

Za iskanje idej in 
informacij

Preglednica N9.2: Računalniške aktivnosti pri pouku naravoslovja

Da

Država

Za izvajanje 
naravoslovnih 
postopkov ali 

poskusov

Da

Računalniki so dostopni pri pouku naravoslovja

Ne

Odstotek 
učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Za vadbo 
spretnosti in 

postopkov

Za raziskovanje 
naravnih pojavov s 
pomočjo simulacije

Za zbiranje in 
analizo 

podatkov

VI
R:

 E
xh

ib
it 

9.
10

, I
EA

's
 T

re
nd

s 
in

 In
te

rn
at

io
na

l M
at

he
m

at
ic

s 
an

d 
Sc

ie
nc

e 
St

ud
y 

– 
TI

M
SS

 2
01

5 



TIMSS 2015 za osmi razred                                                                                                                                                                 321

V državah, v katerih učijo naravoslovje kot integrirano predmetno področje, je čas, ki ga učenci 
porabijo za domače naloge, različen od države do države. Največji delež učencev (15 %), ki porabijo 
za domačo nalogo 3 ure ali več, je v Južnoafriški republiki in najmanjši (1 %) v Angliji, na Japonskem 
in v Južni Koreji. V mednarodnem okviru največji delež učencev, 67 %, za domačo nalogo porabi 45 
minut ali manj. V mednarodnem okviru imajo najvišji dosežek (491 točk) učenci, ki za domačo nalogo 
porabijo več kot 45 minut in manj kot 3 ure na teden, in najnižjega (za 26 statistično pomembnih točk 
nižjega) tisti, ki za domačo nalogo porabijo več kot 3 ure na teden.

Učenci iz držav, kjer poučujejo naravoslovje po posameznih predmetnih področjih, poročajo 
o podobni količini dodeljene domače naloge kot pri integriranem naravoslovju. Slovenskih učencev, 
ki največ časa, več kot 3 ure, porabijo za domače naloge, je pri fiziki 5 %, pri kemiji 3 % ter pri 
biologiji in pri vsebinah iz ved o Zemlji 1 %. Pri vseh štirih predmetih je dosežek najvišji pri učencih, 
ki za domačo nalogo porabijo najmanj časa, manj kot 45 minut, tako na mednarodnem nivoju kot v 
Sloveniji.

Učiteljevo poučevanje v razredu se prilagaja učencem. V sodobni šoli se učitelji zavedajo, da 
so pomembne potrebe vsakega posameznega učenca. Vendar je včasih težko ustreči vsem. V vseh 
državah so učitelji sporočili, da se pri poučevanju srečujejo s problemi, ki izhajajo iz prilagajanja 
poučevanja in obenem doseganja ciljev znanja med učenci z različnimi značilnostmi.

Učitelje smo vprašali, koliko jih po njihovi presoji pri delu v razredu omejuje upoštevanje 
različnih značilnosti učencev − sploh ne, nekoliko ali zelo:

1. učenci, ki nimajo predznanja ali spretnosti;
2. učenci, ki prihajajo v šolo slabo prehranjeni;
3. učenci, ki trpijo zaradi premalo spanja;
4. učenci, ki motijo pouk;
5. učenci, ki jih pouk ne zanima;
6. učenci z umskimi, čustvenimi ali psihološkimi posebnimi potrebami.

Podatki učiteljev so bili združeni v lestvico o omejitvah poučevanja in vrednosti pripisane učencem 
določenega učitelja. Učenci so bili glede na vrednosti na lestvici razporejeni v tri skupine po obsegu 
omejitev, ki jih čutijo njihovi učitelji pri poučevanju. V Preglednici N9.3 je mednarodna primerjava 
deležev učencev v razredih, kjer učitelj skoraj ne čuti problemov v razredu, kjer je poučevanje deloma 
omejeno, in v razredih, kjer učitelji poročajo o zelo omejenem poučevanju zaradi potreb posameznih 
učencev.



322                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

Japonska  76 (3,4) 575 (2,1) 24 (3,4) 558 (3,0) 0 (0,0) ~ ~ 12,5 (0,15)
Slovenija  46 (2,3) 558 (3,1) 50 (2,3) 546 (2,8) 4 (0,9) 543 (6,5) 11,0 (0,10)
Norveška (9)  45 (4,0) 519 (4,5) 52 (4,0) 504 (3,2) 3 (1,2) 475 (10,2) 10,8 (0,14)
Singapur  44 (2,7) 629 (4,1) 55 (2,6) 572 (5,8) 1 (0,5) ~ ~ 11,0 (0,09)
Madžarska  42 (2,5) 551 (3,3) 50 (2,2) 512 (3,9) 8 (1,6) 481 (11,0) 10,8 (0,13)
Anglija r 42 (3,0) 575 (4,4) 54 (2,9) 517 (5,3) 5 (1,0) 466 (17,1) 10,7 (0,14)
Irska  41 (3,2) 546 (3,4) 54 (3,3) 533 (3,7) 5 (1,3) 485 (12,9) 10,7 (0,11)
Kazahstan  41 (3,1) 542 (6,2) 51 (2,8) 526 (5,1) 8 (1,4) 529 (14,1) 10,6 (0,16)
Združeni arab. emirati r 41 (2,4) 514 (4,6) 55 (2,4) 454 (4,2) 4 (0,9) 443 (19,8) 10,8 (0,09)
Malta  40 (0,5) 506 (2,4) 52 (0,5) 468 (1,9) 8 (0,2) 423 (4,7) 10,6 (0,02)
Hong Kong  38 (5,0) 565 (5,5) 58 (4,9) 533 (5,3) 4 (1,7) 531 (31,3) 10,6 (0,17)
Nova Zelandija  37 (2,9) 552 (5,5) 58 (3,1) 502 (4,7) 5 (1,4) 419 (18,7) 10,5 (0,10)
Švedska  35 (3,6) 537 (5,3) 62 (3,5) 516 (4,3) 3 (1,1) 489 (17,3) 10,6 (0,15)
Avstralija r 33 (3,1) 540 (5,1) 61 (3,0) 507 (3,3) 6 (1,5) 467 (10,9) 10,5 (0,15)
Ruska federacija  30 (2,3) 554 (6,3) 59 (2,9) 540 (4,7) 10 (1,4) 540 (6,2) 10,0 (0,08)
Kanada r 30 (3,4) 541 (5,2) 64 (3,9) 523 (3,0) 7 (1,6) 505 (7,9) 10,1 (0,13)
Tajvan  30 (3,4) 593 (4,7) 60 (3,8) 562 (2,7) 10 (2,3) 547 (7,3) 10,0 (0,15)
Libanon  29 (3,9) 393 (8,3) 67 (4,0) 399 (6,8) 4 (1,1) 415 (25,6) 10,1 (0,12)
Litva  26 (2,3) 536 (4,4) 63 (2,3) 516 (3,1) 10 (1,3) 496 (6,2) 10,0 (0,10)
Izrael  25 (2,5) 553 (9,9) 57 (3,2) 503 (5,5) 18 (2,4) 462 (9,9) 9,7 (0,12)
Katar  25 (3,0) 506 (6,2) 67 (3,3) 444 (5,5) 8 (2,0) 398 (15,8) 10,1 (0,11)
Italija  24 (3,4) 508 (6,1) 65 (3,9) 495 (3,2) 11 (2,4) 495 (11,2) 10,0 (0,13)
Oman  22 (3,0) 473 (5,0) 58 (3,5) 454 (4,0) 20 (2,1) 439 (6,9) 9,6 (0,13)
Južna Koreja  22 (3,6) 561 (5,2) 64 (3,7) 555 (2,5) 14 (2,5) 548 (4,0) 9,8 (0,17)
Tajska  21 (3,1) 485 (8,0) 74 (2,9) 450 (5,1) 5 (1,8) 424 (17,0) 10,0 (0,12)
Malezija  20 (2,6) 522 (7,0) 72 (3,0) 460 (5,5) 8 (2,1) 414 (21,6) 9,8 (0,11)
Gruzija  19 (1,5) 453 (4,1) 76 (1,7) 442 (3,4) 6 (1,1) 438 (7,0) 9,8 (0,07)
Savdska Arabija  19 (3,2) 420 (13,9) 71 (3,9) 390 (5,2) 10 (2,5) 396 (9,2) 9,5 (0,13)
ZDA r 18 (2,2) 556 (6,6) 74 (2,4) 532 (3,4) 9 (1,5) 493 (13,7) 9,7 (0,10)
Kuvajt  18 (2,5) 426 (15,6) 75 (3,1) 406 (6,4) 8 (2,0) 400 (10,4) 9,8 (0,12)
Bahrajn  15 (2,0) 503 (11,8) 73 (3,0) 458 (3,3) 12 (2,4) 453 (8,2) 9,6 (0,10)
Egipt  14 (2,6) 382 (12,0) 71 (3,6) 372 (5,1) 15 (2,6) 353 (14,4) 9,3 (0,12)
Iran  13 (2,3) 490 (12,4) 65 (3,7) 456 (4,8) 22 (2,9) 440 (7,6) 9,0 (0,12)
Čile  12 (2,8) 502 (12,7) 67 (4,5) 462 (4,5) 21 (3,7) 413 (5,5) 8,9 (0,14)
Jordanija  12 (2,4) 469 (9,6) 76 (3,4) 424 (3,7) 12 (2,4) 400 (9,9) 9,4 (0,11)
Bocvana (9)  11 (2,7) 413 (12,1) 79 (3,7) 392 (3,4) 9 (2,7) 382 (8,4) 9,4 (0,12)
Južnoafriška rep. (9)  11 (2,0) 410 (24,2) 72 (3,0) 353 (7,0) 17 (2,5) 346 (11,3) 9,2 (0,10)
Turčija  11 (2,2) 542 (11,3) 64 (3,5) 497 (4,8) 25 (2,8) 462 (6,4) 8,9 (0,12)
Moroko  8 (1,1) 425 (8,7) 68 (2,1) 393 (2,8) 24 (2,0) 384 (3,2) 8,8 (0,07)
Medn. povprečje  28 (0,5) 511 (1,4) 62 (0,5) 480 (0,7) 10 (0,3) 454 (2,2) - - 

( )

Preglednica N9.3: Učitelji poročajo o omejitvah pri poučevanju zaradi potreb učencev 

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %. x opozarja, da so podatki na voljo za manj kot 50 % učencev.

Učencem so bile dodeljene točke iz ocen njihovih učiteljev o omejitvah pri poučevanju. Glede na to so razdeljeni v tri skupine. Učenci z 
učitelji, ki jih potrebe učencev v razredu ne omejujejo pri poučevanju, so imeli najmanj 11,4 točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 
značilnosti učencev ne omejujejo in jih delno omejujejo 3 preostale. Učenci z učitelji, ki se čutijo zelo omejene zaradi potreb učencev, so 
dosegli največ 7,4 točk, kar ustreza ocenam učiteljev, da jih 3 potrebe učencev zelo omejujejo in delno omejujejo še 3 preostale. Vsi ostali 
učenci so opredeljeni kot takšni, katerih učitelji se čutijo delno omejene pri poučevanju zaradi različnih potreb učencev.  

Poučevanje je zelo omejeno

Odstotek 
učencev

Poročilo učiteljev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje 
vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.
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Znak (~) označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 

Poučevanje ni omejeno

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Poučevanje je delno omejeno
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V Sloveniji je 46 % učencev v razredih, kjer poučevanje ni omejeno. Delež je precej visok glede 
na delež četrtošolcev in je nižji le od deleža učencev na Japonskem ter od mednarodnega povprečja. 
Polovica slovenskih osmošolcev je v razredih, kjer je poučevanje delno omejeno, in le 4 % v razredih, 
kjer je pouk po učiteljevem poročanju bistveno omejen zaradi prilagajanja potrebam posameznikov. 
Med skupinami nismo izmerili statistično pomembnih razlik v dosežkih.

Iz podatkov vidimo, da se slovenski učitelji predmetnega pouka srečujejo z manjšimi težavami 
pri poučevanju zaradi upoštevanja posameznih potreb učencev kot razredni učitelji. Podatki sicer 
nikjer ne povedo, koliko dobro učitelji opazijo potrebe posameznih učencev v razredih. Če jih ne 
opazijo in ne poskušajo prilagoditi pouka, težave ni. Slovenski podatki bi tako lahko održali tudi 
povečano prepoznavanje potreb posameznikov in prilagajanje pouka med učitelji. V zadnjih letih je 
to pri nas posebej zaželjena vrednota dobrega pouka.

Odsotnost učencev od pouka je dodaten zelo moteč dejavnik, ki neposredno vpliva na doseganje 
učnih ciljev in obravnavo snovi v šoli. V mnogih državah je problem velik in ga rešujejo z različnimi 
strategijami. Osmošolce smo neposredno vprašali, kako pogosto manjkajo v šoli. Izbirali so lahko 
med odgovori skoraj nikoli, enkrat na mesec, enkrat na 14 dni, enkrat na teden ali večkrat. Rezultati 
pokažejo, da v mednarodnem povprečju približno dve tretjini učencev nikoli ali skoraj nikoli ne 
manjkata pri pouku, slaba petina jih manjka enkrat na mesec, ostalih okoli 16 % pa na štirinajst dni 
ali večkrat (e-priloga, Preglednica 9.16). 

V Sloveniji dobra polovica učencev skoraj nikoli ne manjka v šoli, tretjina jih je odsotnih enkrat 
na teden, 8 % enkrat na 14 dni in 3 % vsak teden enkrat ali večkrat. Učenci, ki skoraj ne manjkajo v 
šoli, so dosegli 557 točk (st. n. 2,9). Učenci, ki so odsotni enkrat na mesec, so dosegli 552 točk (st. n. 
3,0). Dosežka nista statistično pomembna. 
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NARAVOSLOVJE − 8. RAZRED
  

Odnos učencev do učenja naravoslovja
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poučevanje
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ceni 
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NE ceni  
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Večina učencev (94 %), 
ki so se učili 
naravoslovje kot 
integriran predmet, 
je pozitivno ocenila
svoj pouk naravoslovja
- 47 % jih je poročalo
o ZELO ZAVZETEM
poučevanju in 36 %
o SREDNJE ZAVZETEM
poučevanju svojih
učiteljev. Tudi učenci, 
ki so se učili 
naravoslovje po 
posameznih 
predmetih, so 
pozitivno ocenili  
 pouk posameznih 
predmetov.

Večina učencev (81 %)  
ZELO ceni ali 
srednje ceni 
naravoslovje.
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Trendi 2011 − 2015: 24 držav - Integrirano naravoslovje
 Med letoma 2011 in 2015 so stališča učencev bolj padla kot zrasla.
	 •	 Povprečje	na	lestvici	vrednotenja	naravoslovja	je	zraslo	v	10 državah in
  padlo v 1 državi.
	 •	 Povprečje	na	lestvici	naklonjenosti	do	učenja	naravoslovja	je	zraslo	v	10 državah 
  in padlo v 1 državi.
	 •	 Povprečje	na	lestvici	samozavesti	pri	naravoslovju	je	zraslo	v	6 državah
  in padlo v 3 državah.
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Večina osmošolcev  
(81 %), 
se je ZELO RADA 
ali rada učila 
naravoslovje. 
Učenci, ki so se 
učili naravoslovje 
po posameznih 
predmetih, se 
ne učijo radi fizike
glede na ostale 
predmete. 

Večina 
osmošolcev,
61 %, je bila 
samozavestna 
pri učenju 
naravoslovja, 
vendar jih 40 % 
NI bilo
samozavestnih. 
Učenci, ki 
so se učili 
naravoslovje po 
posameznih 
predmetih, so 
bili najmanj 
samozavestni 
pri učenju fizike.
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2.10 odnos učencev do učenja naravoslovja

Učno okolje v razredu samem je zelo pomembno za usvajanje znanja. Dosedanje raziskave 
TIMSS so pokazale, da učenci s pozitivnejšim odnosom do naravoslovja dosegajo bojše rezultate. 
Tudi rezultati TIMSS 2015 se v tem pogledu ujemajo z rezultati prejšnjih raziskav. Razume se, da je 
povezanost med znanjem in odnosi dvostranska. Uspešni učenci se zelo verjetno raje učijo naravoslovje 
od tistih, ki dosegajo nižje rezultate. Obenem so učenci, ki se radi učijo naravoslovje, zelo verjetno pri 
naravoslovju uspešnejši od tistih, ki jim je učenje v breme. Vendar učenčeva motivacija za učenje ni 
odvisna samo od njegove uspešnosti, pač pa tudi od tega, ali je učencem pouk naravoslovja v veselje 
in ali sami cenijo znanje naravoslovja. Zelo pomemben del motivacije je tudi učenčeva samozavest 
pri naravoslovju.

V TIMSS 2015 smo osmošolcem postavili štiri sklope pomembnih vprašanj o učenju naravoslovja: 
o tem, kako občutijo poučevanje svojega učitelja v relaciji do sebe, o tem, koliko radi se učijo, o 
tem,  koliko so samozavestni v znanju naravoslovja, in o tem, koliko cenijo znanje naravoslovja. V 
nadaljevanju so predstavljeni le podatki za učence držav, kjer se naravoslovje, tako kot v Sloveniji 
učijo po posameznih predmetih (biolgija, kemija, fizika, vede o Zemlji). Predmet vede o Zemlji v 
sodelujočih državah poučujejo različno. Pri nas so vsebine, ki pokrivajo to področje, zajete v drugih 
naravoslovnih predmetih, večinoma v geografiji, pa tudi v naravoslovju v 6. razredu (kamnine, fosili) 
ter v biologiji in fiziki. Podatki za učence držav, ki se učijo naravoslovje kot integrirno področje, so 
prestavljeni v e-prilogi, Preglednice 10.2, 10.4, 10.6 in 10.7. 

Sklop vprašanj o zaznavanju poučevanja se povezuje s poročanjem učiteljev o tem, kako 
izvajajo pouk, kakšna je njihova komunikacija z učenci in kaj od njih pričakujejo. Učencem smo 
postavili 10 trditev in jih prosili, da za vsako označijo, ali se z njo popolnoma strinjajo, strinjajo, ne 
strinjajo ali sploh ne strinjajo:

1. Vem, kaj pri naravoslovju učitelj pričakuje od mene.
2. Učiteljevo razlago pri naravoslovju zlahka razumem.
3. Zanima me, kar pove učitelj pri naravoslovju.
4. Učitelj poskrbi, da pri naravoslovju počnemo zanimive stvari.
5. Učitelj ima jasne odgovore na moja vprašanja.
6. Učitelj dobro razlaga naravoslovje.
7. Učitelj mi dovoli pokazati, kaj sem se naučil.
8. Učitelj naredi različne stvari, ki mi pomagajo pri učenju.
9. Učitelj mi pove, kako naj popravim napake, ki jih storim.
10. Učitelj posluša, ko kaj rečem.
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Odgovori učencev so bili združeni v novo lestvico, ki smo jo poimenovali zavzetost poučevanja 
učiteljev naravoslovja. Učenci so bili glede na doseženo vrednost na lestvici razporejeni v tri skupine. 
Višja vrednost pomeni bolj zavzet, pozoren, na otroka usmerjen pouk (Preglednica N10.1).

V Sloveniji je 21 % učencev, ki so deležni zavzetega poučevanja pri fiziki, 26 % učencev, ki 
so ga deležni pri kemiji in vsebinah iz ved o Zemlje, ter 25 % učencev, ki so ga deležni pri biologiji, 
kar je za približno polovico manj od mednarodnega povprečja in najnižje od vseh držav, kjer se 
naravoslovje poučuje po posameznih predmetih. 

V Sloveniji so značilne razlike med znanjem učencev, ki imajo zelo in srednje zavzete učitelje  
in znanjem učencev, ki so poučevanje svojega učitelja opredelili kot manj zavzeto po posameznih 
predmetih. V Sloveniji je razlika v znanju med skupino učencev, ki so bili deležni najbolj zavzetega 
poučevanja, in skupino učencev, ki so bili deležni nezavzetega poučevanja, pri kemiji 36 točk in 
pri fiziki 24 točk. Razliki v dosežkih sta statistično pomembni. Pri biologiji in vedah o Zemlji razlik v 
dosežkih med skupinami nismo zaznali.

Jordanija  71 (1,2) 439 (3,4) 21 (0,8) 412 (3,9) 7 (0,6) 398 (8,0) 11,1 (0,05)
Egipt  69 (1,2) 390 (4,1) 24 (0,9) 343 (5,8) 7 (0,5) 331 (7,5) 10,9 (0,05)
Turčija  67 (1,4) 505 (3,7) 25 (0,9) 475 (6,6) 8 (0,8) 464 (6,3) 10,7 (0,06)
Oman  65 (1,0) 468 (2,8) 28 (0,9) 439 (3,2) 7 (0,5) 422 (6,3) 10,7 (0,04)
Kuvajt  63 (1,3) 419 (5,5) 27 (0,9) 405 (6,7) 10 (1,0) 385 (9,4) 10,6 (0,06)
Iran  61 (1,3) 461 (4,4) 29 (0,9) 450 (4,5) 10 (0,7) 452 (7,3) 10,6 (0,06)
Južna Afrika (9)  59 (1,2) 365 (5,3) 32 (0,8) 350 (6,8) 9 (0,6) 365 (9,3) 10,5 (0,04)
Saudska Arabija  57 (1,7) 411 (5,0) 30 (1,1) 389 (5,6) 13 (1,1) 370 (8,7) 10,4 (0,08)
Bocvana (9)  56 (1,3) 415 (2,6) 32 (0,9) 370 (4,1) 11 (0,7) 383 (7,7) 10,4 (0,06)
Bahrajn  54 (1,1) 482 (2,5) 31 (0,7) 457 (4,0) 15 (0,8) 441 (6,4) 10,3 (0,05)
Čile  51 (1,7) 460 (3,7) 34 (1,0) 451 (3,7) 15 (1,0) 446 (4,6) 10,2 (0,07)
ZDA  51 (1,0) 539 (2,9) 32 (0,7) 529 (3,2) 17 (0,9) 515 (4,5) 10,2 (0,05)
Tajska  50 (1,2) 461 (4,1) 42 (0,9) 452 (4,8) 8 (0,6) 451 (8,2) 10,2 (0,04)
Katar  49 (1,3) 478 (3,8) 33 (0,9) 454 (4,0) 18 (1,0) 418 (5,1) 10,1 (0,06)
Malezija  49 (1,4) 489 (3,5) 42 (1,0) 467 (4,8) 9 (0,8) 408 (10,4) 10,2 (0,05)
Združeni arab. emirati  47 (1,0) 495 (3,0) 38 (0,7) 469 (2,9) 15 (0,6) 451 (4,2) 10,1 (0,04)
Kanada  45 (1,5) 535 (2,5) 39 (0,8) 525 (2,6) 16 (1,2) 518 (4,1) 10,0 (0,07)
Izrael  45 (1,3) 517 (4,5) 31 (0,8) 512 (4,5) 23 (1,1) 489 (5,2) 9,8 (0,07)
Irska  45 (1,4) 545 (2,9) 34 (0,9) 535 (3,3) 21 (1,3) 509 (4,6) 9,8 (0,07)
Nova Zelandija  42 (1,4) 527 (3,5) 40 (0,8) 509 (3,6) 18 (0,9) 492 (5,4) 9,9 (0,06)
Avstralija  38 (1,3) 534 (2,9) 39 (0,9) 507 (2,9) 22 (1,0) 490 (4,9) 9,6 (0,06)
Anglija  38 (1,3) 545 (4,1) 42 (0,8) 540 (4,3) 20 (1,1) 522 (5,9) 9,7 (0,06)
Italija  37 (1,5) 500 (3,0) 44 (0,9) 501 (2,9) 18 (1,1) 495 (4,4) 9,6 (0,06)
Singapur  35 (0,9) 606 (4,1) 52 (0,7) 595 (3,3) 13 (0,8) 578 (5,2) 9,8 (0,04)
Norveška (9)  35 (1,6) 521 (3,5) 43 (1,2) 509 (3,4) 23 (1,6) 495 (4,4) 9,5 (0,08)
Hong Kong  34 (1,5) 557 (3,9) 48 (0,9) 545 (4,4) 17 (1,3) 526 (7,2) 9,6 (0,08)
Tajvan  21 (1,0) 591 (3,4) 48 (1,0) 573 (2,6) 31 (1,3) 549 (3,1) 9,0 (0,05)
Japonska  11 (0,7) 592 (3,6) 46 (1,4) 581 (2,2) 43 (1,7) 555 (2,4) 8,4 (0,05)
Južna Koreja  10 (0,6) 604 (5,0) 47 (1,2) 567 (2,3) 43 (1,5) 533 (2,8) 8,4 (0,05)

Medn. povprečje  47 (0,2) 498 (0,7) 36 (0,2) 480 (0,8) 17 (0,2) 464 (1,2)   

( )

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene 
porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.     
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Teaching
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Engaging Teaching
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Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici

Preglednica N10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovnih predmetov                                                            
po presoji učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev          

Država

General/Integrated
Science

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju in glede na to so bili razporejeni v tri 
skupine. Učenci so ocenjeni kot takšne, ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji, če so imeli na 
lestvici vsaj 10,1;10,3;10,3;10,3 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot 
takšni, ki so izpostavljeni nezavzetemu poučevanju, če so imeli na lestvici manj od 7,8;8,2;8.2;8,1 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 
10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o 
Zemlji.
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Maroko  65 (1,3) 399 (2,6) 26 (0,9) 387 (3,8) 9 (0,7) 395 (4,7) 10,5 (0,06)
Libanon  65 (1,5) 417 (5,0) 25 (1,2) 389 (7,2) 10 (0,8) 371 (10,6) 10,7 (0,07)
Gruzija  60 (1,2) 457 (3,2) 35 (1,0) 434 (4,3) 4 (0,5) 416 (9,8) 10,7 (0,05)
Malta  59 (1,4) 548 (3,0) 27 (1,3) 518 (5,8) 13 (1,0) 490 (7,2) 10,3 (0,06)
Ruska federacija  53 (1,6) 547 (4,6) 39 (1,3) 543 (4,7) 8 (0,7) 539 (5,9) 10,2 (0,06)
Kazahstan  53 (1,7) 543 (4,7) 44 (1,5) 524 (5,5) 3 (0,5) 516 (10,1) 10,4 (0,07)
Madžarska  45 (1,4) 533 (4,2) 42 (1,1) 520 (3,9) 13 (1,0) 535 (7,7) 9,8 (0,06)
Litva  41 (1,5) 516 (4,0) 42 (1,0) 519 (2,7) 17 (1,4) 529 (5,5) 9,5 (0,08)
Švedska  30 (1,5) 534 (4,9) 49 (1,2) 527 (3,8) 21 (1,6) 513 (4,8) 9,1 (0,07)
Slovenija  25 (1,4) 555 (3,5) 54 (1,1) 551 (2,8) 21 (1,6) 551 (3,4) 9,0 (0,08)
Medn. povprečje  50 (0,5) 505 (1,3) 38 (0,4) 491 (1,5) 12 (0,3) 485 (2,3)   

Nezavzeto poučevanje

Poročilo učencev

Odstotek 
učencev

Srednje zavzeto poučevanje

Povprečni 
dosežek

Biologija

Zavzetost pri poučevanju biologije 

Zelo zavzeto poučevanje

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Povprečje na 
lestvici

Država
Odstotek 
učencev

Odstotek učencev

Jordanija  71 (1,2) 439 (3,4) 21 (0,8) 412 (3,9) 7 (0,6) 398 (8,0) 11,1 (0,05)
Egipt  69 (1,2) 390 (4,1) 24 (0,9) 343 (5,8) 7 (0,5) 331 (7,5) 10,9 (0,05)
Turčija  67 (1,4) 505 (3,7) 25 (0,9) 475 (6,6) 8 (0,8) 464 (6,3) 10,7 (0,06)
Oman  65 (1,0) 468 (2,8) 28 (0,9) 439 (3,2) 7 (0,5) 422 (6,3) 10,7 (0,04)
Kuvajt  63 (1,3) 419 (5,5) 27 (0,9) 405 (6,7) 10 (1,0) 385 (9,4) 10,6 (0,06)
Iran  61 (1,3) 461 (4,4) 29 (0,9) 450 (4,5) 10 (0,7) 452 (7,3) 10,6 (0,06)
Južna Afrika (9)  59 (1,2) 365 (5,3) 32 (0,8) 350 (6,8) 9 (0,6) 365 (9,3) 10,5 (0,04)
Saudska Arabija  57 (1,7) 411 (5,0) 30 (1,1) 389 (5,6) 13 (1,1) 370 (8,7) 10,4 (0,08)
Bocvana (9)  56 (1,3) 415 (2,6) 32 (0,9) 370 (4,1) 11 (0,7) 383 (7,7) 10,4 (0,06)
Bahrajn  54 (1,1) 482 (2,5) 31 (0,7) 457 (4,0) 15 (0,8) 441 (6,4) 10,3 (0,05)
Čile  51 (1,7) 460 (3,7) 34 (1,0) 451 (3,7) 15 (1,0) 446 (4,6) 10,2 (0,07)
ZDA  51 (1,0) 539 (2,9) 32 (0,7) 529 (3,2) 17 (0,9) 515 (4,5) 10,2 (0,05)
Tajska  50 (1,2) 461 (4,1) 42 (0,9) 452 (4,8) 8 (0,6) 451 (8,2) 10,2 (0,04)
Katar  49 (1,3) 478 (3,8) 33 (0,9) 454 (4,0) 18 (1,0) 418 (5,1) 10,1 (0,06)
Malezija  49 (1,4) 489 (3,5) 42 (1,0) 467 (4,8) 9 (0,8) 408 (10,4) 10,2 (0,05)
Združeni arab. emirati  47 (1,0) 495 (3,0) 38 (0,7) 469 (2,9) 15 (0,6) 451 (4,2) 10,1 (0,04)
Kanada  45 (1,5) 535 (2,5) 39 (0,8) 525 (2,6) 16 (1,2) 518 (4,1) 10,0 (0,07)
Izrael  45 (1,3) 517 (4,5) 31 (0,8) 512 (4,5) 23 (1,1) 489 (5,2) 9,8 (0,07)
Irska  45 (1,4) 545 (2,9) 34 (0,9) 535 (3,3) 21 (1,3) 509 (4,6) 9,8 (0,07)
Nova Zelandija  42 (1,4) 527 (3,5) 40 (0,8) 509 (3,6) 18 (0,9) 492 (5,4) 9,9 (0,06)
Avstralija  38 (1,3) 534 (2,9) 39 (0,9) 507 (2,9) 22 (1,0) 490 (4,9) 9,6 (0,06)
Anglija  38 (1,3) 545 (4,1) 42 (0,8) 540 (4,3) 20 (1,1) 522 (5,9) 9,7 (0,06)
Italija  37 (1,5) 500 (3,0) 44 (0,9) 501 (2,9) 18 (1,1) 495 (4,4) 9,6 (0,06)
Singapur  35 (0,9) 606 (4,1) 52 (0,7) 595 (3,3) 13 (0,8) 578 (5,2) 9,8 (0,04)
Norveška (9)  35 (1,6) 521 (3,5) 43 (1,2) 509 (3,4) 23 (1,6) 495 (4,4) 9,5 (0,08)
Hong Kong  34 (1,5) 557 (3,9) 48 (0,9) 545 (4,4) 17 (1,3) 526 (7,2) 9,6 (0,08)
Tajvan  21 (1,0) 591 (3,4) 48 (1,0) 573 (2,6) 31 (1,3) 549 (3,1) 9,0 (0,05)
Japonska  11 (0,7) 592 (3,6) 46 (1,4) 581 (2,2) 43 (1,7) 555 (2,4) 8,4 (0,05)
Južna Koreja  10 (0,6) 604 (5,0) 47 (1,2) 567 (2,3) 43 (1,5) 533 (2,8) 8,4 (0,05)

Medn. povprečje  47 (0,2) 498 (0,7) 36 (0,2) 480 (0,8) 17 (0,2) 464 (1,2)   

( )

Preglednica N10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovnih predmetov                                                            
po presoji učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev          

Država

General/Integrated
Science

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju in glede na to so bili razporejeni v tri 
skupine. Učenci so ocenjeni kot takšne, ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji, če so imeli na 
lestvici vsaj 10,1;10,3;10,3;10,3 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot 
takšni, ki so izpostavljeni nezavzetemu poučevanju, če so imeli na lestvici manj od 7,8;8,2;8.2;8,1 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 
10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o 
Zemlji.

Odstotek 
učencev

Engaging Teaching in General/Integrated Science

Very Engaging
Teaching

Engaging
Teaching

Less than
Engaging Teaching

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti 
združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                       
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Libanon  66 (1,7) 415 (4,7) 22 (1,1) 380 (8,1) 12 (1,2) 377 (11,8) 10,8 (0,09)
Maroko  60 (1,2) 401 (3,0) 29 (0,9) 389 (3,5) 11 (0,6) 389 (4,5) 10,5 (0,05)
Malta r 55 (1,6) 578 (3,6) 29 (1,5) 558 (6,0) 16 (1,2) 542 (8,5) 10,4 (0,07)
Gruzija  54 (1,5) 459 (3,7) 36 (1,3) 436 (4,0) 10 (0,9) 420 (6,4) 10,5 (0,06)
Ruska federacija  50 (2,0) 552 (4,5) 36 (1,1) 541 (4,9) 14 (1,4) 527 (5,3) 10,2 (0,09)
Kazahstan  49 (1,4) 547 (5,1) 46 (1,2) 523 (5,2) 5 (0,5) 514 (7,8) 10,4 (0,05)
Litva  41 (1,8) 525 (3,3) 36 (1,0) 512 (2,9) 23 (1,8) 520 (6,3) 9,7 (0,10)
Madžarska  32 (1,4) 534 (5,3) 42 (1,1) 522 (3,9) 27 (1,4) 530 (4,6) 9,3 (0,07)
Švedska  27 (1,6) 536 (5,1) 49 (1,1) 529 (3,7) 23 (1,6) 513 (4,8) 9,3 (0,07)
Slovenija  26 (1,2) 570 (3,6) 52 (1,1) 551 (2,8) 22 (1,3) 534 (3,7) 9,3 (0,06)
Medn. povprečje  46 (0,5) 512 (1,3) 38 (0,4) 494 (1,5) 16 (0,4) 487 (2,1)   

Libanon  64 (1,6) 416 (4,7) 23 (0,9) 384 (7,3) 13 (1,2) 386 (12,0) 10,7 (0,08)
Maroko  61 (1,2) 402 (2,5) 29 (0,8) 385 (3,8) 11 (0,6) 395 (4,7) 10,6 (0,05)
Malta  51 (1,0) 513 (2,4) 32 (0,9) 487 (3,8) 17 (0,7) 454 (4,7) 10,2 (0,04)
Gruzija  51 (1,3) 458 (3,2) 37 (0,9) 436 (4,9) 13 (1,3) 438 (5,7) 10,4 (0,07)
Ruska federacija  49 (1,4) 553 (4,7) 39 (0,9) 541 (4,5) 12 (1,0) 524 (5,1) 10,3 (0,07)
Kazahstan  48 (1,5) 548 (4,9) 48 (1,5) 523 (5,3) 5 (0,5) 518 (7,5) 10,4 (0,05)
Litva  36 (1,8) 530 (4,7) 39 (1,0) 513 (3,3) 25 (1,9) 512 (4,6) 9,6 (0,10)
Madžarska  36 (1,6) 538 (4,5) 42 (1,1) 520 (4,1) 22 (1,4) 527 (5,4) 9,6 (0,07)
Švedska  28 (1,5) 535 (5,2) 49 (1,1) 529 (3,6) 23 (1,5) 513 (5,5) 9,4 (0,07)
Slovenija  21 (1,1) 568 (4,3) 51 (1,0) 549 (2,9) 28 (1,6) 544 (3,3) 9,0 (0,07)
Medn. povprečje  44 (0,5) 506 (1,3) 39 (0,3) 487 (1,4) 17 (0,4) 481 (2,0)   

Maroko  61 (1,2) 400 (2,9) 30 (0,9) 388 (3,2) 10 (0,8) 393 (4,9) 10,5 (0,05)
Gruzija  58 (1,2) 455 (3,6) 35 (1,1) 439 (3,9) 7 (0,5) 408 (9,1) 10,6 (0,05)
Kazahstan  49 (1,4) 544 (4,7) 47 (1,3) 525 (5,7) 4 (0,4) 532 (11,2) 10,5 (0,05)
Ruska federacija  48 (1,7) 546 (4,8) 40 (1,1) 546 (4,7) 12 (1,2) 536 (6,1) 10,2 (0,08)
Litva  46 (1,6) 526 (4,2) 37 (1,1) 513 (3,0) 17 (1,4) 516 (4,5) 9,9 (0,08)
Malta  36 (0,9) 492 (3,9) 37 (0,8) 477 (3,5) 27 (0,9) 465 (3,9) 9,4 (0,05)
Madžarska  36 (1,6) 532 (4,8) 43 (1,0) 523 (4,0) 21 (1,6) 531 (5,2) 9,5 (0,08)
Slovenija  26 (1,4) 555 (4,1) 53 (1,0) 552 (2,7) 21 (1,6) 546 (3,3) 9,2 (0,08)
Libanon  - - - - - - - - - - - - - -
Švedska  - - - - - - - - - - - - - -
Medn. povprečje  45 (0,5) 506 (1,5) 40 (0,4) 496 (1,4) 15 (0,4) 491 (2,3)   

Preglednica 10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovnih predmetov po presoji 
učencev (nadaljevanje)

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Zavzetost pri poučevanju ved o Zemlji

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Nezavzeto poučevanje
Povprečje na 

lestvici
Država

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Zavzetost pri poučevanju kemije

Kemija Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje Nezavzeto poučevanje

Povprečje na lestvici

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Zavzetost pri poučevanju fizike  

Nezavzeto poučevanje

Povprečje na lestvici

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Fizika Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje

Odstotek 
učencev

Vede o Zemlji Zelo zavzeto poučevanje Srednje zavzeto poučevanje

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek VI

R:
 E

xh
ib

it 
10

.2
, I

EA
's

 T
re

nd
s 

in
 In

te
rn

at
io

na
l M

at
he

m
at

ic
s 

an
d 

Sc
ie

nc
e 

St
ud

y 
– 

TI
M

SS
 2

01
5 



330                                                                                                                                                TIMSS 2015 za osmi razred

Motivacijo za učenje naravoslovja (kemije, biologije, fizike in ved o Zemlji) med osmošolci smo 
izmerili s podatki o strinjanju učencev z nekaterimi trditvami, ki ostajajo v raziskavi TIMSS od prve 
izvedbe leta 1995, ter nekaj novejšimi trditvami iz leta 2011:

1. Z veseljem se učim naravoslovje.
2. Želim si, da se mi ne bi bilo treba učiti naravoslovja.*
3. Naravoslovje je dolgočasno.*
4. Pri naravoslovje se učimo veliko zanimivega.
5. Rad imam naravoslovje.
6. Z vseljem pričakujem ure naravoslovja.
7. Pri naravoslovju se učim, kako delujejo stvari v naravi.
8. Rad delam poskuse
9. Naravoslovje je eden izmed mojih najljubših predmetov.
* Obrnjena lestvica.

Bocvana (9) 57 (1,1) 432 (2,5) 36 (0,9) 353 (3,7) 7 (0,4) 333 (9,6) 11,1 (0,05)  0,1 (0,07)  
Jordanija 53 (1,3) 453 (3,2) 37 (0,9) 405 (4,2) 9 (0,8) 397 (6,8) 11,0 (0,06)  0,4 (0,08) h
Turčija 52 (1,3) 514 (4,2) 38 (0,9) 474 (4,6) 10 (0,7) 467 (6,4) 10,8 (0,06)  0,1 (0,07)  
Malezija 51 (1,3) 498 (3,2) 42 (1,0) 454 (5,0) 7 (0,7) 389 (10,3) 10,9 (0,06)  0,5 (0,09) h
Oman 51 (1,0) 480 (2,5) 41 (0,8) 434 (3,1) 8 (0,5) 423 (5,1) 10,9 (0,04)  0,2 (0,06) h
Egipt 49 (1,5) 416 (4,0) 43 (1,2) 336 (4,7) 8 (0,5) 322 (8,2) 10,8 (0,06)  ◊ ◊  
Kuvajt 48 (1,3) 433 (5,4) 39 (1,1) 396 (7,1) 13 (0,9) 380 (8,2) 10,7 (0,06)  ◊ ◊  
Iran 48 (1,2) 475 (4,6) 41 (0,8) 440 (4,1) 11 (0,7) 442 (5,8) 10,7 (0,06)  -0,1 (0,07)  
Južna Afrika (9) 46 (1,1) 382 (5,6) 42 (0,8) 341 (6,1) 12 (0,7) 345 (10,0) 10,6 (0,05)  0,2 (0,07) h
Zd. arab. emirati 42 (0,8) 515 (2,6) 43 (0,5) 456 (3,2) 16 (0,6) 441 (3,2) 10,4 (0,04)  0,1 (0,06)  
Bahrajn 41 (1,1) 501 (3,0) 41 (0,9) 450 (3,2) 18 (0,9) 432 (5,6) 10,4 (0,05)  0,5 (0,07) h
Saudska Arabija 41 (1,7) 430 (5,1) 40 (1,0) 381 (5,6) 19 (1,3) 370 (5,5) 10,3 (0,09)  -0,1 (0,11)  
Singapur 38 (0,8) 622 (3,8) 47 (0,8) 588 (3,3) 15 (0,6) 558 (4,5) 10,3 (0,04)  0,1 (0,05)  
Katar 38 (1,1) 507 (3,2) 43 (1,1) 439 (3,6) 19 (0,9) 411 (4,8) 10,2 (0,05)  0,1 (0,08)  
Tajska 37 (1,3) 477 (4,4) 55 (1,1) 445 (4,3) 8 (0,6) 434 (6,8) 10,3 (0,05)  0,2 (0,07) h
ZDA 36 (0,9) 556 (3,0) 42 (0,7) 524 (3,0) 21 (0,8) 504 (3,3) 10,0 (0,05)  0,4 (0,06) h
Irska 33 (1,3) 565 (3,2) 41 (0,9) 534 (2,7) 26 (1,2) 493 (4,2) 9,8 (0,07)  ◊ ◊  
Kanada 33 (1,0) 547 (2,7) 46 (0,8) 526 (2,2) 21 (0,8) 504 (3,1) 9,9 (0,04)  ◊ ◊  
Anglija 31 (1,1) 569 (4,4) 44 (1,1) 536 (3,9) 25 (1,2) 504 (5,0) 9,8 (0,06)  -0,1 (0,08)  
Nova Zelandija 31 (1,3) 542 (4,2) 47 (0,8) 509 (3,9) 22 (1,0) 484 (3,6) 9,8 (0,07)  0,5 (0,09) h
Hong Kong 30 (1,0) 574 (3,8) 51 (0,8) 542 (4,2) 19 (1,1) 512 (5,2) 9,9 (0,06)  0,1 (0,08)  
Italija 29 (1,2) 515 (3,2) 48 (0,9) 499 (2,7) 23 (1,1) 478 (4,4) 9,7 (0,06)  0,1 (0,07)  
Izrael 29 (1,2) 535 (4,5) 41 (0,9) 508 (4,6) 31 (1,3) 485 (5,1) 9,5 (0,07)  0,1 (0,10)  
Čile 29 (1,3) 475 (3,7) 49 (0,9) 448 (3,6) 22 (1,1) 444 (4,1) 9,7 (0,06)  -0,5 (0,08) i
Norveška (9) 28 (1,2) 539 (3,7) 49 (0,9) 505 (3,2) 23 (1,1) 483 (3,8) 9,7 (0,06)  ◊ ◊  
Avstralija 28 (1,1) 550 (3,2) 43 (0,8) 512 (2,6) 29 (1,0) 482 (3,8) 9,6 (0,05)  0,2 (0,09) h
Tajvan 18 (0,6) 620 (3,4) 46 (0,8) 574 (2,4) 36 (0,9) 538 (2,5) 9,2 (0,04)  0,2 (0,06) h
Japonska 15 (0,7) 606 (2,9) 48 (1,0) 579 (1,9) 37 (1,2) 546 (2,5) 9,0 (0,05)  0,0 (0,07)  
Južna Koreja 10 (0,5) 622 (5,1) 41 (0,8) 572 (2,5) 49 (1,1) 528 (2,3) 8,6 (0,04)  -0,1 (0,06)  

Medn. povprečje 37 (0,2) 516 (0,7) 44 (0,2) 475 (0,7) 19 (0,2) 453 (1,1)  

Preglednica N10.2: Naklonjenost učencev do učenja biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Črtica (-) označuje, da primerljivi podatki niso na razpolago.

Poročilo učencev           

Država

General/Integrate
d
Science

( ) Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Ta lestvica je bila izračunana 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka 
lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.             

Povprečni 
dosežek

Students Like Learning General/Integrated Science 

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 9 vprašanj o naklonjenosti do učenja biologije, kemije, fizike in ved o 
Zemlji ter glede na to razdeljeni v tri skupine. Učenci, ki se zelo radi učijo biologijo, kemijo, fiziko in vede o Zemlji, so imeli na lestvici najmanj 10,7; 
11,2; 11,1; 10,9 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 izjav in strinjanju z ostalimi 4. Učenci, ki se biologije, kemije, fizike in ved 
o Zemlji ne učijo radi, so imeli na lestvici največ 8,3; 9,0; 9,0; 8,6 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 9 izjav in strinjaju s 4. Vsi ostali so 
opredeljeni kot učenci, ki se srednje radi učijo biologijo, kemijo, fiziko in vede o Zemlji.

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Povprečje na 
lestvici

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Statistično pomembno nižje kot v letu 
2011

A diamond (◊) indicates the country did not participate in the 2011 assessment. 

Very Much Like
Learning  Science

Like Learning
Science

Do Not Like Learning 
Science

Statistično pomembno višje kot v letu 
2011

Odstotek 
učencev
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Malta  55 (1,3) 557 (2,7) 33 (1,0) 512 (5,6) 12 (0,9) 481 (6,0) 10,9 (0,06)  ◊ ◊  
Maroko  53 (1,2) 412 (2,4) 39 (0,9) 378 (3,6) 8 (0,6) 378 (4,6) 11,0 (0,05)  0,2 (0,07) h
Kazahstan  46 (1,5) 544 (4,7) 50 (1,2) 525 (5,0) 4 (0,6) 522 (9,1) 10,7 (0,07)  0,1 (0,08)  
Libanon  42 (1,5) 438 (5,0) 44 (1,4) 383 (5,9) 14 (0,9) 365 (8,6) 10,4 (0,07)  0,6 (0,09) h
Gruzija  39 (1,4) 463 (3,8) 50 (1,2) 439 (3,6) 11 (0,9) 423 (6,4) 10,4 (0,06)  -0,5 (0,08) i
Ruska federacija  35 (1,3) 550 (5,2) 52 (0,8) 540 (4,1) 13 (1,1) 544 (6,3) 10,1 (0,06)  0,1 (0,07)  
Litva  31 (1,3) 526 (4,0) 46 (1,1) 515 (3,1) 23 (1,2) 518 (4,3) 9,7 (0,07)  -0,1 (0,09)  
Madžarska  27 (1,3) 543 (4,2) 47 (0,9) 522 (3,8) 26 (1,3) 523 (4,9) 9,6 (0,06)  0,1 (0,10)  
Švedska  20 (1,1) 539 (5,3) 52 (1,0) 529 (3,9) 28 (1,5) 511 (3,8) 9,3 (0,06)  0,1 (0,08)  
Slovenija  16 (1,0) 557 (3,7) 47 (1,1) 552 (3,1) 38 (1,7) 549 (3,1) 8,9 (0,07)  0,4 (0,10) h

Medn. povprečje  36 (0,4) 513 (1,3) 46 (0,3) 489 (1,3) 18 (0,4) 482 (1,9)       
h
i

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Država
Povprečni 
dosežek

Biologja

Odstotek 
učencev

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Ne učim se rad biologijeSrednje rad se učim biologijo

Odstotek 
učencev

Povprečje na 
lestvici

Naklonjenost učencev do biologije 

Zelo rad se učim biologijo

Povprečni 
dosežek

Veliko višji kot v letu 2011

Veliko nižji kot v letu 2011

Jordanija  71 (1,2) 439 (3,4) 21 (0,8) 412 (3,9) 7 (0,6) 398 (8,0) 11,1 (0,05)
Egipt  69 (1,2) 390 (4,1) 24 (0,9) 343 (5,8) 7 (0,5) 331 (7,5) 10,9 (0,05)
Turčija  67 (1,4) 505 (3,7) 25 (0,9) 475 (6,6) 8 (0,8) 464 (6,3) 10,7 (0,06)
Oman  65 (1,0) 468 (2,8) 28 (0,9) 439 (3,2) 7 (0,5) 422 (6,3) 10,7 (0,04)
Kuvajt  63 (1,3) 419 (5,5) 27 (0,9) 405 (6,7) 10 (1,0) 385 (9,4) 10,6 (0,06)
Iran  61 (1,3) 461 (4,4) 29 (0,9) 450 (4,5) 10 (0,7) 452 (7,3) 10,6 (0,06)
Južna Afrika (9)  59 (1,2) 365 (5,3) 32 (0,8) 350 (6,8) 9 (0,6) 365 (9,3) 10,5 (0,04)
Saudska Arabija  57 (1,7) 411 (5,0) 30 (1,1) 389 (5,6) 13 (1,1) 370 (8,7) 10,4 (0,08)
Bocvana (9)  56 (1,3) 415 (2,6) 32 (0,9) 370 (4,1) 11 (0,7) 383 (7,7) 10,4 (0,06)
Bahrajn  54 (1,1) 482 (2,5) 31 (0,7) 457 (4,0) 15 (0,8) 441 (6,4) 10,3 (0,05)
Čile  51 (1,7) 460 (3,7) 34 (1,0) 451 (3,7) 15 (1,0) 446 (4,6) 10,2 (0,07)
ZDA  51 (1,0) 539 (2,9) 32 (0,7) 529 (3,2) 17 (0,9) 515 (4,5) 10,2 (0,05)
Tajska  50 (1,2) 461 (4,1) 42 (0,9) 452 (4,8) 8 (0,6) 451 (8,2) 10,2 (0,04)
Katar  49 (1,3) 478 (3,8) 33 (0,9) 454 (4,0) 18 (1,0) 418 (5,1) 10,1 (0,06)
Malezija  49 (1,4) 489 (3,5) 42 (1,0) 467 (4,8) 9 (0,8) 408 (10,4) 10,2 (0,05)
Združeni arab. emirati  47 (1,0) 495 (3,0) 38 (0,7) 469 (2,9) 15 (0,6) 451 (4,2) 10,1 (0,04)
Kanada  45 (1,5) 535 (2,5) 39 (0,8) 525 (2,6) 16 (1,2) 518 (4,1) 10,0 (0,07)
Izrael  45 (1,3) 517 (4,5) 31 (0,8) 512 (4,5) 23 (1,1) 489 (5,2) 9,8 (0,07)
Irska  45 (1,4) 545 (2,9) 34 (0,9) 535 (3,3) 21 (1,3) 509 (4,6) 9,8 (0,07)
Nova Zelandija  42 (1,4) 527 (3,5) 40 (0,8) 509 (3,6) 18 (0,9) 492 (5,4) 9,9 (0,06)
Avstralija  38 (1,3) 534 (2,9) 39 (0,9) 507 (2,9) 22 (1,0) 490 (4,9) 9,6 (0,06)
Anglija  38 (1,3) 545 (4,1) 42 (0,8) 540 (4,3) 20 (1,1) 522 (5,9) 9,7 (0,06)
Italija  37 (1,5) 500 (3,0) 44 (0,9) 501 (2,9) 18 (1,1) 495 (4,4) 9,6 (0,06)
Singapur  35 (0,9) 606 (4,1) 52 (0,7) 595 (3,3) 13 (0,8) 578 (5,2) 9,8 (0,04)
Norveška (9)  35 (1,6) 521 (3,5) 43 (1,2) 509 (3,4) 23 (1,6) 495 (4,4) 9,5 (0,08)
Hong Kong  34 (1,5) 557 (3,9) 48 (0,9) 545 (4,4) 17 (1,3) 526 (7,2) 9,6 (0,08)
Tajvan  21 (1,0) 591 (3,4) 48 (1,0) 573 (2,6) 31 (1,3) 549 (3,1) 9,0 (0,05)
Japonska  11 (0,7) 592 (3,6) 46 (1,4) 581 (2,2) 43 (1,7) 555 (2,4) 8,4 (0,05)
Južna Koreja  10 (0,6) 604 (5,0) 47 (1,2) 567 (2,3) 43 (1,5) 533 (2,8) 8,4 (0,05)

Medn. povprečje  47 (0,2) 498 (0,7) 36 (0,2) 480 (0,8) 17 (0,2) 464 (1,2)   

( )

Preglednica N10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovnih predmetov                                                            
po presoji učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev          

Država

General/Integrated
Science

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju in glede na to so bili razporejeni v tri 
skupine. Učenci so ocenjeni kot takšne, ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji, če so imeli na 
lestvici vsaj 10,1;10,3;10,3;10,3 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot 
takšni, ki so izpostavljeni nezavzetemu poučevanju, če so imeli na lestvici manj od 7,8;8,2;8.2;8,1 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 
10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o 
Zemlji.

Odstotek 
učencev

Engaging Teaching in General/Integrated Science

Very Engaging
Teaching

Engaging
Teaching

Less than
Engaging Teaching

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti 
združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                       
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Malta r 51 (1,7) 589 (3,2) 31 (1,6) 551 (5,7) 17 (1,3) 522 (8,3) 11,2 (0,08)  ◊ ◊  
Maroko  43 (1,1) 418 (3,0) 45 (0,8) 377 (3,0) 11 (0,5) 384 (3,9) 11,0 (0,04)  0,1 (0,05) h
Kazahstan  40 (1,5) 552 (5,2) 53 (1,2) 524 (5,2) 8 (0,7) 511 (6,9) 10,9 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Libanon  38 (1,7) 431 (5,9) 48 (1,5) 384 (6,2) 14 (1,3) 389 (10,0) 10,8 (0,07)  0,3 (0,09) h
Ruska federacija  31 (1,4) 561 (5,0) 46 (0,8) 541 (4,8) 23 (1,4) 530 (5,0) 10,3 (0,07)  0,0 (0,09)  
Gruzija  29 (1,4) 471 (4,4) 51 (1,1) 437 (3,9) 20 (1,4) 434 (4,5) 10,4 (0,07)  - -  
Litva  26 (1,4) 536 (3,5) 42 (1,2) 518 (3,4) 33 (1,7) 507 (4,5) 9,9 (0,08)  0,1 (0,10)  
Slovenija  17 (0,9) 582 (4,0) 42 (1,1) 556 (2,6) 40 (1,5) 534 (3,5) 9,6 (0,06)  0,2 (0,09) h
Švedska  17 (1,0) 553 (6,9) 46 (1,1) 531 (4,2) 37 (1,5) 510 (3,3) 9,7 (0,06)  0,1 (0,08)  
Madžarska  15 (1,0) 557 (6,6) 38 (1,0) 522 (4,2) 47 (1,5) 523 (4,0) 9,3 (0,06)  0,1 (0,09)  

Medn. povprečje  31 (0,4) 525 (1,6) 44 (0,4) 494 (1,4) 25 (0,4) 485 (1,8)       

Maroko  45 (1,1) 417 (2,6) 44 (0,8) 378 (3,1) 11 (0,6) 384 (4,2) 11,0 (0,05)  0,1 (0,06)  
Kazahstan  38 (1,6) 554 (5,1) 55 (1,4) 523 (4,9) 8 (0,7) 520 (6,8) 10,8 (0,05)  0,0 (0,08)  
Malta  35 (0,8) 535 (2,7) 40 (0,8) 489 (3,3) 26 (0,7) 448 (3,2) 10,3 (0,04)  ◊ ◊  
Libanon  33 (1,5) 445 (5,4) 49 (1,4) 386 (6,3) 17 (1,2) 391 (10,1) 10,5 (0,07)  0,3 (0,09) h
Ruska federacija  29 (1,0) 563 (5,4) 51 (0,8) 542 (4,5) 20 (1,2) 524 (4,8) 10,2 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Gruzija  24 (1,0) 471 (4,1) 49 (1,3) 439 (3,7) 27 (1,7) 440 (4,5) 10,0 (0,06)  -0,7 (0,09) i
Litva  19 (1,4) 554 (4,4) 42 (1,1) 518 (3,3) 39 (1,9) 503 (3,8) 9,5 (0,09)  0,1 (0,11)  
Madžarska  18 (1,0) 557 (5,2) 39 (1,2) 524 (4,4) 43 (1,7) 519 (3,8) 9,4 (0,07)  0,0 (0,08)  
Švedska  17 (1,2) 558 (5,8) 43 (1,0) 529 (4,5) 40 (1,6) 511 (3,0) 9,5 (0,07)  0,2 (0,08)  
Slovenija  11 (0,7) 585 (5,6) 37 (1,3) 557 (3,2) 53 (1,6) 542 (2,9) 9,0 (0,06)  0,6 (0,07) h

Medn. povprečje  27 (0,4) 524 (1,5) 45 (0,4) 489 (1,3) 28 (0,4) 478 (1,6)       

Maroko  46 (1,0) 414 (2,5) 44 (0,8) 379 (3,2) 10 (0,6) 386 (4,9) 10,9 (0,05)  0,1 (0,06)  
Kazahstan  39 (1,4) 545 (4,5) 55 (1,2) 527 (5,4) 6 (0,5) 532 (9,3) 10,6 (0,05)  0,0 (0,08)  
Gruzija  32 (1,1) 468 (4,1) 55 (1,0) 437 (4,0) 14 (0,9) 431 (6,5) 10,3 (0,05)  -0,6 (0,07) i
Litva  30 (1,3) 535 (4,4) 47 (1,0) 514 (3,4) 23 (1,2) 511 (4,3) 9,9 (0,07)  -0,1 (0,10)  
Ruska federacija  23 (1,2) 547 (6,5) 54 (1,2) 546 (4,5) 23 (1,4) 540 (4,7) 9,8 (0,06)  -0,1 (0,08)  
Malta  20 (0,9) 509 (4,7) 39 (1,0) 474 (3,5) 41 (0,9) 467 (3,0) 9,1 (0,05)  ◊ ◊  
Madžarska  16 (0,9) 540 (5,6) 40 (1,1) 523 (4,0) 45 (1,7) 528 (3,9) 9,0 (0,07)  0,0 (0,11)  
Slovenija  15 (1,0) 558 (4,3) 43 (1,3) 555 (3,0) 42 (1,8) 547 (2,9) 9,0 (0,08)  0,2 (0,10)  
Libanon  - - - - - - - - - - - - - -  - -  
Švedska  - - - - - - - - - - - - - -  - -  

Medn. povprečje  28 (0,4) 515 (1,7) 47 (0,4) 494 (1,4) 25 (0,4) 493 (1,9)       

h

i

Preglednica N10.2: Naklonjenost učencev do učenja biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji 
(nadaljevanje)

Veliko višji kot v letu 2011

Veliko nižji kot v letu 2011

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Naklonjenost učencev do kemije 

Kemija Zelo rad se učim kemijo Srednje rad se učim kemijo Ne učim se rad kemije
Povprečje na 

lestvici

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Naklonjenost učencev do fizike

Fizika Zelo rad se učim fiziko Srednje rad se učim fiziko Ne učim se rad fizike
Povprečje na 

lestvici

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011   

   Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Naklonjenost učencev do vsebin iz ved o Zemlji

Vede o Zemlji
Zelo rad se učim vsebine iz ved o 

Zemlji
Srednje rad se učim vsebine iz ved 

o Zemlji
Ne učim se rad vsebin iz ved o 

Zemlji
Povprečje na 

lestvici
Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Podatki učencev so bili združeni v lestvico naklonjenost do učenja naravoslovja glede na stopnjo 
strinjanja: zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se ali sploh se ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju 
zelo strinjajo s 5 trditvami in strinjajo z ostalimi 4 ter so dobili na lestvici najmanj 10,7 točk, se zelo 
radi učijo naravoslovje. Učenci, ki pa se v povprečju ne strinjajo s 5 trditvami in strinjajo z ostalimi 4 
ter so dobili na lestvici največ 8,3 točke, se ne marajo učiti naravoslovja. Vsi ostali učenci se srednje 
radi učijo naravoslovje (Preglednica N10.2).

Pri vseh predmetih so naši učenci več ali manj na dnu lestvic glede na naklonjenosti do učenja 
posameznega predmeta. Učenci se najraje učijo kemijo (17 %), nato biologijo (16 %), vsebine iz 
ved o Zemlji (15 %) in najmanj fiziko (11 %). Razveseljivo je, da so deleži učencev, ki se radi učijo 
posamezne predmete v primerjavi z izvedbo raziskave TIMSS 2011, nekoliko višji. Po drugi strani 
pa so podatki glede na trende v svetu še vedno zaskrbljujoči. V mednarodnem okviru se v povprečju 
posamezne predmete rado uči od 26 do 35 % učencev. V mednarodnem okviru tudi velja, da imajo 
učenci, ki se zelo radi učijo naravoslovje, tudi višje dosežke.

V Sloveniji so učenci, ki se zelo radi učijo kemijo, dosegli 26 točk več kot učenci, ki se jo srednje 
radi učijo. Učenci, ki se ne učijo radi kemije, so dosegli 22 točk manj kot tisti, ki se srednje radi 
učijo kemijo, in kar 48 točk manj od učencev, ki se kemijo zelo radi učijo. Vse razlike v dosežkih so 
statistično pomembne. 

Podobne razlike v dosežkih med skupinami učencev smo zaznali tudi pri fiziki. Učenci, ki se 
zelo radi učijo fiziko, so dosegli 28 točk več kot učenci, ki se jo srednje radi učijo. Učenci, ki se ne 
učijo radi fizike, so dosegli 15 točk manj kot tisti, ki se srednje radi učijo fiziko in kar 43 točk manj od 
učencev, ki se fiziko zelo radi učijo. Vse razlike v dosežkih so statistično pomembne.

Pri biologiji in vsebinah iz ved o Zemlji razlik v dosežkih med skupinami učencev nismo zaznali.

Merjenje samozavesti pri učenju naravoslovja, občutka učenca o svoji uspešnosti pri naravoslovju, 
je tradicionalno vključeno v TIMSS od leta 1995. Tudi ta kazalec pa je bil v letu 2011 posodobljen in 
sicer tako, da natančneje zaznava posamezne vidike samozavest v različnem naravoslovnem znanju.

Samozavest pri učenju naravoslovja med osmošolci smo izmerili s podatki o strinjanju učencev 
z naslednjimi 7 trditvami:

1. Pri naravoslovju sem ponavadi uspešen.
2. Naravoslovje je zame težja kot za večino mojih sošolcev.*
3. Naravoslovje mi ne gre.*
4. Pri naravoslovju se snov hitro naučim.
5. Učitelj pravi, da sem dober v naravoslovju.
6. Naravoslovje je zame težje kot drugi predmeti.*
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7. Naravoslovje me zmede.*
* Obrnjena lestvica.

Podatki učencev so bili združeni v lestvico samozavesti pri učenju naravoslovja glede na stopnjo 
strinjanja: zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se ali sploh se ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju 
zelo strinjajo s 4 trditvami in strinjajo z ostalimi 3 ter so dobili na lestvici najmanj 11,2 točki, so zelo 
samozavestni pri učenju naravoslovja. Učenci, ki pa se v povprečju ne strinjajo s 4 trditvami in strinjajo 
z ostalimi 3 ter so dobili na lestvici največ 9,2 točki, so nesamozavestni pri učenju naravoslovja. Vsi 
ostali učenci so srednje samozavestni pri učenju naravoslovja (Preglednica N10.3).

Mednarodno so učenci v povprečju najbolj samozavestni pri učenju biologije (26 %), manj pri 
učenju vsebin iz ved o Zemlji (24 %) in kemije (21 %) ter najmanj pri učenju fizike (18 %). Pri vseh 
štirih predmetih je povezava med samozavestjo pri učenju usklajena z izmerjenim znanjem učencev.

Slovenski osmošolci so najbolj samozavestni pri učenju kemije in vsebin iz ved o Zemlji. Zelo 
samozavestnih pri kemiji in vsebinah iz ved o Zemlji je 20 % učencev. Sledi 19 % učencev, ki so zelo 
samozavestni pri učenju biologije. Najnižji delež takih učencev (13 %) beležimo pri učenju fizike.

Kuvajt  34 (1,4) 461 ### 44 (1,2) 402 (6,1) 23 (1,1) 359 ## 10,8 (0,06)  ◊ ◊  
Turčija  32 (1,0) 545 ### 38 (0,8) 486 (4,3) 30 (1,0) 450 ## 10,7 (0,05)  0,4 (0,07) h
Izrael  32 (1,0) 565 ### 35 (0,6) 508 (4,3) 34 (1,0) 458 ## 10,5 (0,06)  -0,1 (0,09)  
Iran  31 (1,0) 495 ### 41 (0,8) 450 (4,1) 28 (1,1) 424 ## 10,7 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Oman  31 (0,9) 495 ### 45 (0,8) 451 (2,7) 25 (0,8) 419 ## 10,7 (0,04)  0,0 (0,05)  
ZDA  30 (0,9) 568 ### 39 (0,5) 533 (3,0) 30 (0,9) 495 ## 10,5 (0,05)  0,2 (0,06) h
Jordanija  29 (1,1) 484 ### 42 (0,7) 426 (3,4) 29 (1,1) 384 ## 10,7 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Norveška (9)  29 (1,1) 556 ### 43 (0,9) 508 (3,4) 28 (1,1) 465 ## 10,5 (0,06)  ◊ ◊  
Bahrajn  28 (0,7) 527 ### 42 (0,8) 467 (3,4) 31 (0,7) 418 ## 10,6 (0,04)  0,3 (0,06) h
Združeni arab. emirati  27 (0,7) 536 ### 44 (0,6) 476 (2,3) 30 (0,8) 429 ## 10,5 (0,03)  -0,1 (0,05)  
Egipt  26 (1,3) 445 ### 44 (0,8) 366 (4,3) 30 (1,1) 328 ## 10,6 (0,06)  ◊ ◊  
Saudska Arabija  26 (1,3) 452 ### 42 (1,0) 399 (4,3) 31 (1,3) 356 ## 10,5 (0,06)  -0,1 (0,08)  
Irska  26 (1,0) 585 ### 36 (0,9) 543 (2,3) 38 (1,3) 492 ## 10,0 (0,07)  ◊ ◊  
Katar  26 (0,9) 524 ### 41 (0,8) 464 (3,8) 33 (0,9) 405 ## 10,4 (0,04)  0,0 (0,08)  
Italija  24 (1,2) 533 ### 49 (0,9) 500 (2,9) 27 (1,1) 467 ## 10,3 (0,06)  0,4 (0,07) h
Kanada  24 (0,7) 563 ### 43 (0,8) 531 (2,4) 32 (0,9) 498 ## 10,2 (0,04)  ◊ ◊  
Anglija  21 (0,9) 585 ### 41 (0,9) 547 (3,5) 38 (1,2) 503 ## 9,9 (0,06)  -0,3 (0,09) i
Južna Afrika (9)  21 (0,9) 406 ### 45 (0,8) 355 (5,4) 35 (1,0) 342 ## 10,1 (0,05)  0,1 (0,06)  
Avstralija  17 (0,8) 571 ### 37 (0,8) 526 (3,2) 45 (1,2) 482 ## 9,7 (0,05)  -0,1 (0,08)  
Singapur  17 (0,6) 633 ### 40 (0,6) 608 (3,5) 44 (0,9) 572 ## 9,7 (0,04)  0,0 (0,05)  
Nova Zelandija  16 (0,7) 572 ### 39 (0,9) 528 (3,7) 45 (1,1) 482 ## 9,7 (0,04)  0,1 (0,07)  
Čile  16 (0,7) 499 ### 42 (1,0) 459 (3,5) 42 (1,3) 434 ## 9,8 (0,05)  -0,2 (0,07) i
Bocvana (9)  14 (0,7) 470 ### 43 (0,9) 392 (3,1) 42 (1,1) 376 ## 9,8 (0,04)  -0,1 (0,06)  
Hong Kong  13 (0,6) 592 ### 38 (1,1) 560 (3,8) 49 (1,2) 523 ## 9,4 (0,06)  0,2 (0,07) h
Tajvan  9 (0,4) 646 ### 25 (0,7) 606 (2,9) 66 (0,9) 545 ## 8,6 (0,04)  0,3 (0,06) h
Južna Koreja  7 (0,5) 642 ### 23 (0,7) 599 (3,0) 70 (0,9) 532 ## 8,7 (0,04)  -0,1 (0,05)  
Tajska  7 (0,5) 513 ### 37 (0,9) 467 (4,6) 57 (1,1) 442 ## 9,3 (0,03)  0,0 (0,05)  
Malezija  6 (0,3) 512 ### 25 (0,6) 455 (4,8) 69 (0,7) 477 ## 8,7 (0,03)  -0,4 (0,05) i
Japonska  5 (0,4) 637 ### 26 (0,8) 606 (2,4) 68 (0,9) 553 ## 8,6 (0,04)  0,1 (0,06)  

Medn. povprečje  22 (0,2) 538 ### 39 (0,2) 490 (0,7) 40 (0,2) 452 ##

h

i

( )

Statistično pomembno višje kot v letu 
2011

Statistično pomembno nižje kot v letu 
2011

r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Povprečn
i dosežek

Preglednica N10.3: Samozavest učencev pri biologiji, kemiji, fiziki in vedah o Zemlji

Ta lestvica je bila izračunana 2015 iz združene porazdelitev odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve. Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.     

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 
A diamond (◊) indicates the country did not participate in the 2011 assessment. 

Poročilo učencev         

Very Confident
in Science

Confident
in Science

Not Confident
in Science

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici samozavesti iz njihovih strinjanja s 7 izjavami in glede na to razporejeni v tri skupine. Učenci so 
ocenjeni kot takšni, ki so zelo samozavestni pri biologiji, kemiji, fiziki in vedah o Zemlji, če imajo najmanj 11,2; 11,7; 11,7; 11,3 točk, kar ustreza 
njihovemu popolnemu strinjanju s 4 od 7 izjav in strinjanju z ostalimi 3. Učenci so nesamozavestni pri biologiji, kemiji, fiziki in vedah o Zemlji, če 
imajo največ 8,7; 9,5; 9,4; 8,8 točk, kar pomeni, da se ne strinjajo s 4 od 7 izjav in strinjajo s 3. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so zmerno 
samozavestni pri biologiji, kemiji, fiziki in vedah o Zemlji.

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011Odstotek 

učencev
Država

General/Integrated
Science

Students Confident in General/Integrated Science

Povprečje na 
lestviciPovprečni 

dosežek
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Jordanija  71 (1,2) 439 (3,4) 21 (0,8) 412 (3,9) 7 (0,6) 398 (8,0) 11,1 (0,05)
Egipt  69 (1,2) 390 (4,1) 24 (0,9) 343 (5,8) 7 (0,5) 331 (7,5) 10,9 (0,05)
Turčija  67 (1,4) 505 (3,7) 25 (0,9) 475 (6,6) 8 (0,8) 464 (6,3) 10,7 (0,06)
Oman  65 (1,0) 468 (2,8) 28 (0,9) 439 (3,2) 7 (0,5) 422 (6,3) 10,7 (0,04)
Kuvajt  63 (1,3) 419 (5,5) 27 (0,9) 405 (6,7) 10 (1,0) 385 (9,4) 10,6 (0,06)
Iran  61 (1,3) 461 (4,4) 29 (0,9) 450 (4,5) 10 (0,7) 452 (7,3) 10,6 (0,06)
Južna Afrika (9)  59 (1,2) 365 (5,3) 32 (0,8) 350 (6,8) 9 (0,6) 365 (9,3) 10,5 (0,04)
Saudska Arabija  57 (1,7) 411 (5,0) 30 (1,1) 389 (5,6) 13 (1,1) 370 (8,7) 10,4 (0,08)
Bocvana (9)  56 (1,3) 415 (2,6) 32 (0,9) 370 (4,1) 11 (0,7) 383 (7,7) 10,4 (0,06)
Bahrajn  54 (1,1) 482 (2,5) 31 (0,7) 457 (4,0) 15 (0,8) 441 (6,4) 10,3 (0,05)
Čile  51 (1,7) 460 (3,7) 34 (1,0) 451 (3,7) 15 (1,0) 446 (4,6) 10,2 (0,07)
ZDA  51 (1,0) 539 (2,9) 32 (0,7) 529 (3,2) 17 (0,9) 515 (4,5) 10,2 (0,05)
Tajska  50 (1,2) 461 (4,1) 42 (0,9) 452 (4,8) 8 (0,6) 451 (8,2) 10,2 (0,04)
Katar  49 (1,3) 478 (3,8) 33 (0,9) 454 (4,0) 18 (1,0) 418 (5,1) 10,1 (0,06)
Malezija  49 (1,4) 489 (3,5) 42 (1,0) 467 (4,8) 9 (0,8) 408 (10,4) 10,2 (0,05)
Združeni arab. emirati  47 (1,0) 495 (3,0) 38 (0,7) 469 (2,9) 15 (0,6) 451 (4,2) 10,1 (0,04)
Kanada  45 (1,5) 535 (2,5) 39 (0,8) 525 (2,6) 16 (1,2) 518 (4,1) 10,0 (0,07)
Izrael  45 (1,3) 517 (4,5) 31 (0,8) 512 (4,5) 23 (1,1) 489 (5,2) 9,8 (0,07)
Irska  45 (1,4) 545 (2,9) 34 (0,9) 535 (3,3) 21 (1,3) 509 (4,6) 9,8 (0,07)
Nova Zelandija  42 (1,4) 527 (3,5) 40 (0,8) 509 (3,6) 18 (0,9) 492 (5,4) 9,9 (0,06)
Avstralija  38 (1,3) 534 (2,9) 39 (0,9) 507 (2,9) 22 (1,0) 490 (4,9) 9,6 (0,06)
Anglija  38 (1,3) 545 (4,1) 42 (0,8) 540 (4,3) 20 (1,1) 522 (5,9) 9,7 (0,06)
Italija  37 (1,5) 500 (3,0) 44 (0,9) 501 (2,9) 18 (1,1) 495 (4,4) 9,6 (0,06)
Singapur  35 (0,9) 606 (4,1) 52 (0,7) 595 (3,3) 13 (0,8) 578 (5,2) 9,8 (0,04)
Norveška (9)  35 (1,6) 521 (3,5) 43 (1,2) 509 (3,4) 23 (1,6) 495 (4,4) 9,5 (0,08)
Hong Kong  34 (1,5) 557 (3,9) 48 (0,9) 545 (4,4) 17 (1,3) 526 (7,2) 9,6 (0,08)
Tajvan  21 (1,0) 591 (3,4) 48 (1,0) 573 (2,6) 31 (1,3) 549 (3,1) 9,0 (0,05)
Japonska  11 (0,7) 592 (3,6) 46 (1,4) 581 (2,2) 43 (1,7) 555 (2,4) 8,4 (0,05)
Južna Koreja  10 (0,6) 604 (5,0) 47 (1,2) 567 (2,3) 43 (1,5) 533 (2,8) 8,4 (0,05)

Medn. povprečje  47 (0,2) 498 (0,7) 36 (0,2) 480 (0,8) 17 (0,2) 464 (1,2)   

( )

Preglednica N10.1: Zavzetost učiteljev pri poučevanju naravoslovnih predmetov                                                            
po presoji učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Poročilo učiteljev          

Država

General/Integrated
Science

Učencem je bilo dodeljeno število točk na lestvici iz vseh njihovih odgovorov na 10 vprašanj o poučevanju in glede na to so bili razporejeni v tri 
skupine. Učenci so ocenjeni kot takšne, ki so izpostavljeni zelo zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o Zemlji, če so imeli na 
lestvici vsaj 10,1;10,3;10,3;10,3 točk, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 10 izjav in strinjanju z drugimi 5. Učenci so ocenjeni kot 
takšni, ki so izpostavljeni nezavzetemu poučevanju, če so imeli na lestvici manj od 7,8;8,2;8.2;8,1 točk, kar ustreza njihovemu nestrinjanju s 5 od 
10 izjav in strinjanju s 5. Vsi ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki so izpostavljeni srednje zavzetemu poučevanju biologije, kemije, fizike in ved o 
Zemlji.

Odstotek 
učencev

Engaging Teaching in General/Integrated Science

Very Engaging
Teaching

Engaging
Teaching

Less than
Engaging Teaching

Odstotek 
učencev

Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Povprečje na 
lestvici

Povprečni 
dosežek

Povprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2015 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2015. Sklicna točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti 
združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata standardnemu odklonu porazdelitve.                       
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Malta  34 (1,3) 585 (3,2) 36 (1,2) 527 (3,7) 30 (1,2) 481 (4,5) 10,2 (0,07)  ◊ ◊  
Madžarska  32 (1,2) 560 (3,7) 45 (1,0) 522 (4,0) 23 (1,2) 496 (5,8) 10,2 (0,06)  0,2 (0,09) h
Kazahstan  31 (1,4) 558 (5,0) 55 (1,0) 528 (4,9) 14 (0,9) 503 (6,7) 10,6 (0,07)  0,0 (0,10)  
Gruzija  29 (1,1) 486 (3,3) 45 (0,9) 448 (4,0) 26 (1,2) 402 (4,7) 10,2 (0,05)  -0,4 (0,08) i
Ruska federacija  28 (1,1) 561 (4,7) 50 (0,8) 542 (4,6) 22 (1,0) 529 (5,2) 10,2 (0,06)  0,0 (0,08)  
Libanon  27 (1,5) 463 (6,3) 40 (1,0) 399 (5,8) 33 (1,5) 366 (6,7) 10,1 (0,08)  0,1 (0,10)  
Litva  25 (1,2) 551 (4,0) 47 (1,1) 513 (3,4) 27 (1,3) 501 (3,8) 10,0 (0,07)  0,1 (0,09)  
Maroko  19 (0,7) 445 (2,9) 47 (0,7) 392 (2,7) 33 (1,1) 373 (3,8) 9,7 (0,04)  -0,4 (0,05) i
Slovenija  19 (1,2) 585 (3,9) 51 (1,1) 554 (2,8) 30 (1,3) 527 (3,7) 9,6 (0,06)  -0,1 (0,08)  
Švedska  18 (0,9) 563 (4,9) 51 (1,0) 534 (3,6) 31 (1,3) 491 (3,6) 9,6 (0,05)  -0,1 (0,07)  

Medn. povprečje  26 (0,4) 536 (1,4) 47 (0,3) 496 (1,3) 27 (0,4) 467 (1,6)       

h

iVeliko nižje kot v letu 2011

Povprečje na 
lestvici

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

NesamozavestniZmerno samozavesti

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Država

Biologija

Samozavest učencev pri biologiji

Veliko višje kot v letu  2011

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Zelo samozavestni 

Povprečni 
dosežek
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Malta r 35 (1,4) 599 (3,6) 33 (1,4) 575 (4,4) 32 (1,5) 522 (6,8) 10,8 (0,08)  ◊ ◊  
Libanon  26 (1,3) 454 (6,1) 40 (0,9) 395 (5,6) 34 (1,2) 373 (7,0) 10,6 (0,06)  0,0 (0,09)  
Kazahstan  24 (1,1) 560 (5,7) 49 (1,0) 534 (4,8) 27 (1,2) 512 (5,1) 10,7 (0,05)  0,0 (0,08)  
Gruzija  23 (0,8) 494 (3,9) 39 (1,1) 454 (3,6) 39 (1,4) 413 (3,7) 10,3 (0,05)  - -  
Slovenija  20 (0,9) 602 (3,4) 42 (1,1) 559 (2,9) 39 (1,2) 519 (3,6) 10,1 (0,05)  0,0 (0,07)  
Litva  19 (1,2) 557 (4,1) 40 (1,0) 523 (3,4) 41 (1,5) 498 (3,6) 10,1 (0,07)  0,3 (0,09) h
Ruska federacija  18 (1,2) 576 (6,0) 34 (1,0) 549 (4,4) 48 (1,5) 530 (4,9) 9,9 (0,07)  0,0 (0,09)  
Maroko  17 (0,6) 452 (3,8) 46 (0,7) 392 (3,0) 38 (1,0) 377 (3,1) 10,3 (0,03)  -0,2 (0,05) i
Švedska  16 (0,8) 574 (5,0) 44 (1,0) 536 (4,1) 40 (1,2) 498 (3,5) 10,0 (0,05)  -0,1 (0,06)  
Madžarska  16 (0,9) 579 (5,2) 36 (1,1) 531 (4,9) 48 (1,5) 510 (4,3) 9,8 (0,06)  0,1 (0,09)  

Medn. povprečje  21 (0,3) 545 (1,5) 40 (0,3) 505 (1,3) 39 (0,4) 475 (1,5)       

Malta  23 (0,7) 565 (3,2) 35 (0,8) 505 (3,0) 42 (0,8) 447 (2,7) 10,2 (0,04)  ◊ ◊  
Madžarska  23 (0,9) 580 (4,2) 38 (1,0) 530 (4,1) 39 (1,4) 496 (4,2) 10,2 (0,06)  0,1 (0,08)  
Libanon  22 (1,4) 468 (6,1) 41 (1,2) 401 (5,6) 37 (1,3) 373 (6,2) 10,5 (0,06)  0,1 (0,09)  
Kazahstan  22 (1,2) 560 (5,9) 51 (0,9) 534 (5,0) 27 (1,1) 516 (5,1) 10,6 (0,06)  0,1 (0,09)  
Maroko  18 (0,6) 450 (3,2) 47 (0,7) 391 (2,7) 35 (1,0) 377 (3,2) 10,3 (0,03)  -0,2 (0,05) i
Ruska federacija  16 (0,8) 579 (5,1) 41 (0,9) 551 (4,6) 42 (1,2) 525 (4,7) 10,0 (0,05)  -0,3 (0,07) i
Gruzija  16 (0,9) 498 (4,5) 35 (1,3) 454 (3,9) 48 (1,3) 426 (4,2) 9,9 (0,05)  -0,4 (0,07) i
Švedska  16 (0,9) 578 (4,8) 44 (0,9) 538 (3,4) 40 (1,4) 495 (3,8) 10,0 (0,06)  -0,1 (0,07)  
Litva  13 (1,1) 576 (4,7) 36 (1,2) 526 (3,6) 51 (1,6) 500 (3,2) 9,6 (0,07)  0,3 (0,09) h
Slovenija  13 (0,6) 609 (4,2) 41 (1,2) 565 (3,2) 47 (1,3) 525 (2,9) 9,6 (0,05)  0,3 (0,07) h

Medn. povprečje  18 (0,3) 546 (1,5) 41 (0,3) 499 (1,3) 41 (0,4) 468 (1,3)       

Kazahstan  31 (1,3) 558 (4,7) 53 (0,9) 528 (5,2) 16 (0,9) 511 (6,2) 10,6 (0,07)  -0,1 (0,10)  
Litva  26 (1,1) 552 (3,8) 46 (1,1) 518 (3,6) 28 (1,1) 490 (3,8) 10,1 (0,06)  0,1 (0,08)  
Madžarska  25 (1,3) 561 (4,0) 42 (1,0) 527 (4,4) 32 (1,5) 504 (4,2) 9,9 (0,07)  0,1 (0,10)  
Gruzija  25 (0,9) 493 (3,8) 42 (1,0) 450 (3,9) 33 (1,1) 406 (4,7) 10,0 (0,05)  -0,2 (0,08) i
Ruska federacija  25 (1,3) 563 (4,9) 50 (0,8) 547 (4,4) 25 (1,3) 522 (4,7) 10,1 (0,06)  0,0 (0,08)  
Malta  21 (0,8) 534 (4,2) 37 (1,0) 492 (4,0) 42 (1,0) 442 (3,2) 9,5 (0,05)  ◊ ◊  
Slovenija  20 (1,0) 584 (3,3) 49 (0,9) 557 (3,1) 30 (1,2) 522 (3,4) 9,8 (0,06)  0,0 (0,08)  
Maroko  17 (0,6) 446 (3,3) 47 (0,7) 394 (2,6) 36 (1,0) 374 (3,5) 9,7 (0,04)  -0,4 (0,05) i
Libanon  - - - - - - - - - - - - - -  - -  
Švedska  - - - - - - - - - - - - - -  - -  

Medn. povprečje  24 (0,4) 536 (1,4) 46 (0,3) 502 (1,4) 30 (0,4) 471 (1,5)       

h
i

Povprečni 
dosežek

Povprečje na 
lestvici

Preglednica N10.3: Samozavest učencev pri biologiji, kemiji, fiziki in vedah o Zemlji 
(nadaljevanje)

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Samozavest učencev pri vsebinah iz ved o Zemlji

Vede o Zemlji Zelo samozavestni Zmerno samozavesti Nesamozavestni

Nesamozavestni
Povprečje na 

lestvici

Država
Odstotek 
učencev

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011

Država
Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Veliko višje kot v letu  2011
Veliko nižje kot v letu 2011

Razlika v povprečju 
na lestvici iz 2011Povprečni 

dosežek

Samozavest učencev pri fiziki

Fizika Zelo samozavestni Zmerno samozavesti

Samozavest učencev pri kemiji

Kemija Zelo samozavestni Zmerno samozavesti Nesamozavestni
Povprečje na 

lestviciPovprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek
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Tudi tukaj velja, da imajo učenci, ki so zelo samozavestni pri učenju biologije, kemije, fizike in 
vsebin iz ved o Zemlji, tudi višje dosežke. 

Učenci so lahko bolje motivirani za učenje naravoslovnih vsebin, če doseženo naravoslovno 
znanje cenijo in ga prepoznajo kot koristno za svoje nadaljnje šolanje in zaposlitev. Koliko cenijo 
naravoslovje, smo vprašali samo osmošolce. Lestvica vrednotenja naravoslovnih predmetov združuje 
učence, ki se učijo naravoslovje kot integrirano področje, in učence, ki se ga učijo po posameznih 
predmetih.

Vrednotenje naravoslovnih predmetov med osmošolci smo izmerili s podatki o strinjanju učencev  
z naslednjimi 9 trditvami:

1. Mislim, da mi bo znanje naravoslovja pomagalo v vsakdanjem življenju.
2. Naravoslovje potrebujem za učenje drugih šolskih predmetov.
3. Pri naravoslovju moram biti uspešen, da se bom lahko vpisal na izbrano srednjo šolo ali gimnazijo.
4. Pri naravoslovju moram biti uspešen, da bom dobil službo, ki si jo želim.
5. Rad bi imel službo, kjer bi uporabljal svoje znanje naravoslovja.
6. Pomembno se je učiti naravoslovje, da napreduješ v svetu.
7. Znanje naravoslovja mi bo dalo več priložnosti za službo, ko odrastem.
8. Moji starši menijo, da je pomembno, da sem uspešen v naravoslovju.
9. Pomembno je, da si dober v naravoslovju.

Podatki učencev so bili združeni v lestvico vrednotenja naravoslovja glede na stopnjo strinjanja: 
zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se ali sploh se ne strinjam. Učenci, ki se v povprečju zelo 
strinjajo s 5 trditvami in strinjajo z ostalimi 4 ter so dobili na lestvici najmanj 10,7 točk, zelo cenijo 
naravoslovje. Učenci, ki pa se v povprečju ne strinjajo s 5 trditvami in strinjajo z ostalimi 4 ter so dobili 
na lestvici največ 8,4 točke, naravoslovja ne cenijo. Vsi ostali učenci srednje cenijo naravoslovje  
(Preglednica N10.4).
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Bocvana (9)  73 (0,8) 423 (2,3) 23 (0,7) 332 (4,2) 4 (0,3) 292 (9,6) 11,6 (0,03)  0,2 (0,04) h
Jordanija  68 (0,9) 440 (3,2) 25 (0,8) 414 (4,4) 7 (0,5) 391 (7,3) 11,4 (0,04)  0,2 (0,06) h
Egipt  65 (1,2) 392 (3,9) 29 (0,9) 347 (5,4) 6 (0,4) 334 (6,9) 11,3 (0,05)  ◊ ◊  
Oman  62 (1,0) 469 (2,7) 32 (0,9) 438 (3,5) 6 (0,4) 429 (5,7) 11,1 (0,04)  -0,1 (0,05)  
Maroko  59 (1,0) 402 (2,7) 33 (0,7) 387 (3,4) 8 (0,4) 389 (4,5) 11,0 (0,04)  - -  
Libanon  58 (1,3) 420 (5,0) 32 (1,1) 381 (6,4) 10 (0,7) 359 (9,2) 11,0 (0,05)  - -  
Iran  57 (1,1) 465 (4,8) 32 (0,8) 446 (4,2) 10 (0,6) 446 (5,1) 10,9 (0,05)  0,4 (0,06) h
Južoafriška rep. (9)  57 (1,2) 366 (5,6) 31 (0,8) 344 (6,1) 12 (0,8) 383 (9,4) 10,8 (0,05)  0,1 (0,07)  
Kuvajt  54 (1,1) 422 (5,8) 36 (1,0) 405 (6,1) 10 (0,6) 381 (7,8) 10,7 (0,04)  ◊ ◊  
Bahrajn  52 (1,1) 485 (2,6) 34 (0,9) 457 (3,6) 14 (0,6) 435 (5,0) 10,6 (0,04)  0,4 (0,06) h
Katar  50 (1,0) 486 (3,8) 35 (0,9) 443 (3,6) 15 (0,5) 411 (4,7) 10,6 (0,04)  0,1 (0,07)  
Tajska  49 (1,2) 472 (4,6) 45 (1,1) 442 (4,2) 6 (0,4) 427 (7,2) 10,7 (0,04)  0,2 (0,06) h
Savdska Arabija  49 (1,5) 411 (5,5) 36 (1,0) 391 (5,0) 15 (1,1) 381 (6,3) 10,5 (0,07)  0,0 (0,09)  
Združeni arab. emirati  48 (0,7) 504 (2,8) 39 (0,5) 460 (2,6) 13 (0,5) 438 (4,1) 10,5 (0,03)  0,1 (0,05)  
Turčija  46 (1,0) 505 (4,5) 40 (0,8) 485 (4,5) 14 (0,8) 485 (5,2) 10,4 (0,05)  0,4 (0,06) h
Gruzija  43 (1,2) 454 (3,7) 45 (1,1) 444 (4,0) 12 (0,8) 430 (6,8) 10,5 (0,05)  - -  
Kazahstan  41 (1,2) 546 (4,8) 49 (1,0) 525 (5,2) 10 (0,8) 527 (6,6) 10,5 (0,05)  - -  
Izrael  40 (1,1) 523 (4,6) 36 (0,7) 512 (4,4) 24 (1,0) 481 (4,9) 10,0 (0,06)  0,3 (0,08) h
Anglija  39 (1,1) 558 (4,1) 43 (0,8) 536 (3,9) 18 (0,9) 502 (4,5) 10,1 (0,05)  0,0 (0,07)  
ZDA  38 (0,8) 550 (3,2) 42 (0,7) 529 (2,8) 19 (0,6) 501 (3,1) 10,1 (0,03)  0,3 (0,05) h
Malezija  38 (1,0) 483 (3,4) 54 (0,8) 481 (4,3) 9 (0,8) 387 (8,9) 10,4 (0,04)  0,1 (0,08)  
Ruska federacija  38 (1,4) 544 (5,2) 48 (1,2) 545 (4,1) 14 (0,6) 543 (5,9) 10,2 (0,05)  - -  
Litva  38 (1,1) 525 (3,5) 47 (0,9) 517 (3,1) 15 (0,8) 515 (5,2) 10,2 (0,04)  - -  
Singapur  37 (0,8) 621 (3,4) 53 (0,7) 589 (3,4) 10 (0,5) 548 (4,7) 10,2 (0,03)  0,1 (0,04)  
Malta  37 (0,7) 536 (2,9) 37 (0,8) 475 (2,8) 26 (0,7) 436 (3,6) 9,9 (0,03)  ◊ ◊  
Kanada  37 (0,8) 546 (2,5) 44 (0,8) 525 (2,4) 19 (0,8) 501 (2,9) 10,1 (0,03)  ◊ ◊  
Čile  32 (1,1) 458 (4,3) 41 (0,9) 453 (3,6) 27 (0,8) 455 (3,4) 9,7 (0,05)  -0,2 (0,06) i
Nova Zelandija  30 (0,8) 537 (4,1) 46 (0,7) 514 (3,4) 24 (0,9) 486 (3,2) 9,7 (0,04)  0,5 (0,06) h
Irska  30 (0,9) 557 (3,4) 43 (0,8) 540 (3,0) 27 (1,0) 501 (3,8) 9,6 (0,05)  ◊ ◊  
Avstralija  27 (0,9) 547 (3,2) 41 (0,6) 517 (2,7) 32 (0,8) 482 (3,4) 9,4 (0,04)  0,3 (0,08) h
Hong Kong  24 (1,0) 565 (5,0) 46 (1,0) 549 (4,2) 31 (1,2) 528 (4,3) 9,4 (0,05)  -0,1 (0,07)  
Švedska  21 (1,0) 535 (5,7) 50 (0,9) 532 (3,7) 28 (1,3) 503 (3,8) 9,4 (0,05)  - -  
Norveška (9)  21 (0,9) 526 (4,4) 51 (0,8) 515 (3,1) 29 (0,9) 489 (3,4) 9,4 (0,04)  ◊ ◊  
Madžarska  21 (0,9) 539 (6,8) 48 (0,8) 526 (3,4) 32 (1,1) 522 (3,5) 9,3 (0,04)  - -  
Slovenija  20 (0,8) 577 (4,2) 52 (0,9) 556 (2,9) 28 (1,0) 525 (3,2) 9,3 (0,04)  - -  
Italija  15 (0,7) 516 (4,5) 46 (1,1) 502 (2,9) 40 (1,1) 490 (3,3) 9,0 (0,04)  0,1 (0,05)  
Južna Koreja  13 (0,6) 605 (4,2) 51 (0,9) 566 (1,9) 36 (0,9) 522 (2,5) 9,0 (0,04)  0,1 (0,05)  
Tajvan  11 (0,5) 616 (4,5) 38 (0,9) 589 (2,5) 51 (1,0) 546 (2,1) 8,6 (0,03)  0,1 (0,06)  
Japonska  9 (0,5) 605 (3,6) 44 (0,8) 586 (2,0) 47 (0,9) 550 (2,3) 8,6 (0,03)  0,1 (0,05)  

Medn. povprečje  40 (0,2) 506 (0,7) 41 (0,1) 482 (0,6) 19 (0,1) 460 (0,9) -  - - -

h

i

( )

Poročilo učencev

Standardne napake so v oklepajih. Zaradi zaokroževanja se nekateri rezultati ne ujemajo. 

Preglednica N10.4: Vrednotenje naravoslovja 

Statistično pomembno višje kot v letu 
2011

Statistično pomembno nižje kot v letu 
2011

Razlika od povprečja 
lestvice v 2011Odstotek 

učencev

Ne cenijo

Povprečni 
dosežek

Učencem so bile dodeljene točke na lestvici vrednotenja iz njihovih strinjanja s 9 izjavami in glede na to razporejeni v tri skupine.Učenci so 
ocenjeni kot takšni, ki so zelo cenijo naravoslovje, če imajo najmanj 10,7 točke, kar ustreza njihovemu popolnemu strinjanju s 5 od 9 izjav in 
strinjanju z ostalimi 4. Učenci ne cenijo naravoslovja, če imajo največ 8,4 točke, kar pomeni, da se ne strinjajo s 5 od 9 izjav in strinjajo s 4. Vsi 
ostali učenci so ocenjeni kot takšni, ki srednje cenijo naravoslovje.

Zelo cenijo

Diamant (◊) označuje, da država ni sodelavala v raziskavi TIMSS 2011. Znak ~ označuje nezadostno količino podatkov za izračun dosežka. 
r opozarja, da so podatki na voljo za vsaj 70 % učencev, vendar za manj kot 85 %.

Odstotek 
učencev

Povprečni 
dosežek

Odstotek 
učencev

Država

Srednje cenijo
Povprečje na 

lestviciPovprečni 
dosežek

Ta lestvica je bila izračunana leta 2011 iz združene porazdelitve odgovorov iz vseh držav, ki so sodelovale v TIMSS 2011. Sklicna 
točka lestvice, 10 točk, je povprečje vrednosti združene porazdelitve.  Enota je določena tako, da 2 točki na lestvici ustrezata 
standardnemu odklonu porazdelitve.
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V mednarodnem okviru naravoslovje zelo ceni 40 % učencev, 41 % učencev ga srednje 
ceni in 19 % ne ceni. V povprečju v mednarodnem kontekstu velja, da imajo učenci, ki zelo cenijo 
naravoslovje, tudi višje dosežke. Učenci, ki zelo cenijo naravoslovje, so dosegli 24 točk več kot 
učenci, ki naravoslovje srednje cenijo. Učenci, ki naravoslovja ne cenijo, so dosegli 23 točk manj kot 
tisti, ki naravoslovje srednje cenijo in kar 46 točk manj od učencev, ki naravoslovje zelo cenijo. Vse 
razlike v dosežkih so statistično pomembne. 

V Sloveniji so učenci, ki naravoslovje zelo cenijo, dosegli 21 točk več kot učenci, ki naravoslovje 
srednje cenijo. Učenci, ki naravoslovja ne cenijo, so dosegli 30 točk manj kot tisti, ki naravoslovje 
srednje cenijo, in kar 52 točk manj od učencev, ki naravoslovje zelo cenijo. Vse razlike v dosežkih so 
statistično pomembne. 






