
REZULTATI MEDNARODNE 
RAZISKAVE TRENDOV 

ZNANJA MATEMATIKE IN 
NARAVOSLOVJA 



• Spomladi 2011 je naša šola sodelovala v Mednarodni 
raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja, 
TIMSS 2011. 

 

• V raziskavi je na mednarodni ravni sodelovalo je okoli 
260 000 četrtošolcev in 240 000 osmošolcev iz 63 držav 
in 14 šolskih sistemov po svetu.  



V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo: 

 

• 4492 četrtošolcev iz 195 šol in njihovi starši,  

• 243 razrednih učiteljic in učiteljev sodelujočih učenk 
in učencev,  

• 4415 osmošolcev iz 187 šol,  

• 523 učiteljic in učiteljev matematike,  

• 900 učiteljic in učiteljev biologije, fizike, geografije 
in kemije sodelujočih učencev 8. razreda, 

• ravnatelji vseh sodelujočih šol.  

• Raziskavo je na šolah pomagalo izpeljati 205 šolskih 
koordinatorjev in koordinatoric. 



• Rezultati raziskave kažejo, da je naravoslovno in matematično 
izobraževanje v osnovnih šolah v Sloveniji dobro.  

 

• Slovenija se je prvič uvrstila med nadpovprečne države v vseh 
4 kategorijah: z matematičnimi in naravoslovnimi dosežki 
četrtošolcev in osmošolcev.  

 

• Vsi trendi v dosežkih iz matematike in naravoslovja v obeh 
razredih so pozitivni. 

 



 

Slovenija je v raziskavi TIMSS 2011 dosegla odlične rezultate: 

 

- 21. mesto med 50 državami v matematiki pri četrtošolcih (531 
točk),  

- 20. mesto med 50 državami v naravoslovju pri četrtošolcih (520 
točk),  

• 13. mesto med 42 državami v matematiki pri osmošolcih (505 
točk) 

• 6. mesto med 42 državami v naravoslovju pri osmošolcih (543 
točk).  



• Pri naravoslovju in matematiki četrtošolcev je imelo 17 držav višji 
dosežek od Slovenije. 

 
• Pri matematiki osmošolcev je imelo 8 držav (Južna Koreja, Singapur, 

Tajvan, Hong Kong, Japonska, Ruska federacija, Izrael, Finska) višji 
dosežek od Slovenije.  



• Pri naravoslovju osmošolcev je imelo le 5 držav višji dosežek od 
Slovenije. 

Pred Slovenijo je bilo po dosežku iz biologije 5 držav (azijske države 
in Finska), po dosežku iz kemije sta bili boljši 2 državi (Singapur in 
Tajvan), po dosežku iz fizike je bilo višje 5 držav (azijske države in 
Ruska federacija), po dosežku iz ved o Zemlji pa le Finska. 



 

• Slovenija kaže velik napredek in nadpovprečno znanje 
naravoslovja leta 2011 pri populacijah učencev. 

 

• Učenci, ki so bili leta 2007 v četrtem razredu in so 
dosegli 18 točk nad povprečjem TIMSS, imajo v svojem 
osmem razredu še višji dosežek, in sicer 43 točk nad 
poprečjem TIMSS, kar je za Slovenijo zelo spodbuden 
izsledek raziskave.  

 

• To je populacija učencev, ki se je šolala skozi celotno 
devetletko od 1. do 9. razreda. 



REZULTATI UČENCEV OŠ POLJE  

IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI SLOVENSKIMI ŠOLAMI 

 

• Dosežki so v obliki točk na nacionalni lestvici, ki ima 
povprečje 150 točk in standardni odklon 10 točk. 

 

• Izračunali so povprečne dosežke otrok na vsaki šoli ter 
dosežek otroka, ki se je uvrstil v sredino vseh dosežkov 
(mediano).  

 

• Grafi prikazujejo dosežke učencev po šolah, puščica v 
grafu pa dosežke učencev OŠ Polje. 

 



Področje 
Povprečni nacionalni 

dosežek 
Standardni odklon 

Doseženo mesto med 

sodelujočimi šolami 

Matematične naloge, 4. razred 155.76 9.12 7 



Področje 
Povprečni nacionalni 

dosežek 
Standardni odklon 

Doseženo mesto med 

sodelujočimi šolami 

Naravoslovne naloge, 4. razred 154.18 10.51 14 



Področje 
Povprečni nacionalni 

dosežek 
Standardni odklon 

Doseženo mesto med 

sodelujočimi šolami 

Matematične naloge, 8. razred 154.22 10.66 19 



Področje 
Povprečni nacionalni 

dosežek 
Standardni odklon 

Doseženo mesto med 

sodelujočimi šolami 

Naravoslovne naloge (vse), 8. razred 152.68 10.11 43 



Področje 
Povprečje odstotkov doseženih 

točk 

Standardni odklon Srednja vrednost med 

učenci šole 

Naloge iz biologije, 8. razred 52.1% 24.6% 54.5% 



Področje 
Povprečje odstotkov doseženih 

točk 

Standardni odklon Srednja vrednost med 

učenci šole 

Naloge iz kemije, 8. razred 55.3% 26.7% 58.6% 



Področje 
Povprečje odstotkov doseženih 

točk 

Standardni odklon Srednja vrednost med 

učenci šole 

Naloge iz fizike, 8. razred 51.7% 27.6% 55.1% 



Področje 
Povprečje odstotkov doseženih 

točk 

Standardni odklon Srednja vrednost med 

učenci šole 

Naloge iz ved o Zemlji, 8. razred 62.2% 31.1% 69.0% 



 

Z rezultati naših učencev smo lahko zadovoljni.  

V mednarodnem merilu so se slovenski učenci odlično 
odrezali. 

Primerjava med sodelujočimi slovenskimi šolami in našo šolo 
pa kaže, da so naši učenci na vseh področjih zelo uspešni, saj 
so se povsod uvrstili v zgornjo četrtino sodelujočih šol v 
Sloveniji.  

Uspešni so tako v slovenskem kot v mednarodnem merilu. 

 

 

Podrobnejše podatke o rezultatih mednarodne raziskave 
najdete na strani: 
http://193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=17 

 

http://193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=17

