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Merjenje matematičnega znanja v TIMSS 

§  Vse države določijo ciljne populacije - razrede 

§  Vse države opravijo analizo kurikulov za te populacije glede na 
predlog izhodišč TIMSS 

§  Vse države sodelujejo v dogovoru, katere vsebine se bo merilo. 

 

TIMSS 2011 

§  4. razred: števila, geometrijske oblike in merjenje, prikazovanje 
podatkov 

§  8. razred: števila, algebra, geometrija, podatki in verjetnost 

§  4. in 8. razred: poznavanje dejstev, uporaba znanja, sklepanje 

 

 

 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Posebnosti populacij v TIMSS 2011 

Finska, osmi in sedmi razred 

§  že sodelovala v TIMSS 1999 (trendi) 

§  osemletna šola z vstopom s 7 leti starosti – starejši učenci v 
osmem razredu od večine držav 

§  mednarodni dosežki = 8. razred, trendih = 7. razred 
 

Izjemno nizki dosežki 

§  Dosežek enak, kot če bi ga ugibali – posebej označene države 
 

Sodelujoči šolski sistemi 

§  Poročanje ločeno, glej mednarodna poročila 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Posebnosti slovenske populacije v TIMSS 

Vzorčene šole 

§  Na ravni četrtega razreda vzorčene enote tudo podružnične šole 

§  Na ravni osmega razreda v šolah vzorčeni matični oddelki 

§  Nivoji pri matematiki -> veliko več kot en učitelj na razred 

§  Če je učitelj(-ica) učil(-a) več kot en vzorčen razred, je izpolnil(-a) več 
vprašalnikov -> z odgovori o pouku matematike pokrit vsak učenec 

 

Izvzeti  

§  učenci, ki niso mogli doseči minimalnih standardov, ostali so 
ostali vključeni  

§  fizično poškodovani  

 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Poročanje o dosežkih v TIMSS 

Nacionalne lestvice  (150, 10) 

§  Šolski rezultati, primerjava znotraj Slovenije 

§  Upoštevana težavnost nalog v Sloveniji 

 

Mednarodne lestvice (500, 0-1000, 100) 

§  Porazdelitve dosežkov, 5 vrednosti (plausible values) 

§  Upoštevana mednarodna težavnost 

§  lestvice uravnotežene na merjenje trendov (500 je 
povprečje TIMSS) 

 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Pogled na dosežke četrtošolcev  

§  Azijske države še vedno za 
stopnico najboljše 

§  Severna Irska prvič 

§  Belgija, Ruska federacija, 
Nizozemska: tradicionalno 
visoko 

§  Vzhodna Evropa 

§  Naše sosede (Hrvaška nižje) 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Pogled na dosežke osmošolcev  

§  Tri azijske države še vedno za 
stopnico najboljše, Hong Kong 
in Japonska malo nižje 

§  Ruska federacija, Izrael, Finska 

§  Belgija, Nizozemska - le 4. razred 

§  Angleško govoreče: ZDA, 
Anglija, Avstralija  

§  Vzhodna Evropa: Litva, 
Madžarska 

§  Skandinavske države nizko 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Objavljeni dosežki šol 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Objava 
rezultatov šol 
na 

http://
timsspei.blog. 
arnes.si  
 

Koda šole + 
geslo, ki smo ga 
šolam že 
sporočili. 

 

Interval zaupanja: 
točke+2*st. nap. 
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Statistične razlike dosežkov četrtošolcev 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov četrtošolcev: 
števila 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija



Statistične razlike dosežkov četrtošolcev: 
geometrijske oblike in merjenje 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov četrtošolcev: 
prikazovanje podatkov 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov osmošolcev 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov osmošolcev:  
števila 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov osmošolcev: 
algebra 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov osmošolcev: 
geometrija 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Statistične razlike dosežkov osmošolcev: 
podatki in verjetnost 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Razlike dosežkov po spolu, 4. razred*  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

*V osmem razredu ni razlik.  



Mejniki TIMSS 2011 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Mejnik najvišje ravni znanja, 4. razred (Slovenija, 4 %) 
Učenci  uporabijo svoje matematično znanje in razumevanje v 
relativno zapletenih situacijah ter razložijo svoje sklepanje.  

§  Rešiti znajo množico večstopenjskih problemskih nalog s celimi 
števili in tudi s sorazmerji.  

§  Učenci na tej ravni kažejo poglobljeno razumevanje ulomkov in 
decimalnih števil.  

§  Geometrijsko znanje o vrsti likov in teles lahko uporabijo v različnih 
okoliščinah.  

§  Pravilno sklepajo o podatkih v preglednicah in znajo utemeljiti 
svoje zaključke.  
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Mejniki TIMSS 2011 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Mejnik visoke ravni znanja, 4. razred (Slovenija, 31 %) 
Učenci zmorejo uporabiti svoje znanje in razumevanje za reševanje 
matematičnih problemov.  

§  Rešiti znajo besedilne naloge, ki zajemajo operacije s celimi števili, ter 
uporabiti deljenje v različnih problemskih situacijah. Desetiška mesta 
razumejo tako dobro, da lahko znanje uporabijo pri reševanju problemskih 
nalog.  

§  Zmorejo tudi nadaljevati vzorce, da določijo neprikazan člen vzorca.  

§  Učenci izkazujejo razumevanje osne simetrije in geometrijskih lastnosti. 
Podatke v preglednicah in prikazih znajo interpretirati in jih uporabiti pri 
reševanju matematičnih problemov. Informacije iz $gurnih in črtičnih 
prikazov znajo uporabiti za dopolnjevanje stolpčnih prikazov.  
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Mejniki TIMSS 2011 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Mejnik najvišje ravni znanja, 8. razred (Slovenija, 4 %) 

Učenci sklepajo o informacijah, oblikujejo zaključke, izpeljejo posplošitve in rešijo 
linearne enačbe.  

§  Rešiti znajo različne naloge z ulomki, razmerji in odstotki ter utemeljiti 
svoje rešitve.  

§  Posplošitev znajo zapisati z algebrskim izrazom in izraziti matematični 
model za dano situacijo.  

§  Rešiti znajo različne problemske naloge, ki zajemajo enačbe, formule in 
funkcije.  

§  Učenci znajo sklepati o geometrijskih likih in telesih pri reševanju 
problemskih nalog. 

§   Sklepati znajo tudi iz podatkov iz različnih virov ali neobičajnih prikazov 
pri reševanju večstopenjskih problemskih nalog.  
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Mejniki TIMSS 2011 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Mejnik visoke ravni znanja, 8. razred (Slovenija, 27 %) 

Učenci znajo uporabiti matematično znanje in razumevanje v različnih relativno 
zapletenih situacijah.  

§  Uporabiti znajo informacije iz več virov pri reševanju problemskih nalog, ki 
zajemajo različne vrste števil in operacij.  

§  Učenci znajo med seboj primerjati ulomke, decimalna števila in odstotke.  

§  Na tej ravni kažejo osnovno proceduralno znanje s področja algebrskih 
izrazov.  

§  Znajo uporabiti lastnosti premic, kotov, trikotnikov, pravokotnikov in 
pokončne prizme pri reševanju problemskih nalog.  

§  Podatke znajo analizirati iz različnih gra$čnih prikazov. 
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Vzpodbujaje aktivnega učenja, 4. razred  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Šest vidikov učiteljevega pristopa k poučevanju, ki bi pritegnilo 
učence in pospešilo učenje: 
 
§  povzemanje učnih ciljev posamezne ure pouka; 
§  povezovanje vsebine z učenčevim vsakdanjim življenjem; 
§  spraševanje ali razpravljanje, ki izzove razloge in pojasnila; 
§  vzpodbujanje učencev, da pokažejo napredek; 
§  pohvala učencev za uspešen trud; 
§  prinašanje zanimivega materiala v razred.  
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Vzpodbujaje aktivnega učenja, 4. razred  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

Pogled na matematične rezultate TIMSS 2011, 11. december 2012                                          24 



Vzpodbujaje aktivnega učenja, 8. razred  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Sodelovanje učencev pri pouku  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija

§  vem, kaj pri matematiki učitelj/-ica pričakuje od mene;  
§  med poukom matematike premišljujem o stvareh, ki niso 

povezane s poukom;  
§  razlago učitelja/-ice pri matematiki zlahka razumem;  
§  zanima me, kar pri matematiki pove učitelj/-ica;  
§  učitelj/-ica poskrbi, da pri matematiki počnemo zanimive stvari. 
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Sodelovanje učencev pri pouku, 8. razred  

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Pomanjkanje predznanja, 4. razred 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Pomanjkanje predznanja, 8. razred 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Pouk, 4. razred 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija



Pouk, 8. razred 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Vložen trud v reševanje preizkusa TIMSS 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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Vložen trud in pozornost do preizkusa TIMSS pri 
osmošolcih 

Odstotek učencev-trud Odstotek učencev-pozornost Trud Pozornost 



Hvala vsem za ves vložen trud! 
 
 

4. in 8.   
razred

TIMSS 2011 
Slovenija
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