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PISA 2003 и PISA 2006

1. О МЕђУНАРОДНОМ ПРОГРАМУ ЗА ПРОЦЕНУ 
ОБРАЗОвНИх ПОСТИГНУћА УЧЕНИКА (PISA)

Међународни програм процене образовних по стиг ну ћа уче ни ка PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) ини ци рао је OECD1 са основ ном свр хом да се си сте мат ски пра ти ква ли тет и 
пра вед ност обра зо ва ња у по је ди нач ним зе мља ма уче сни ца ма. Зе мље чла ни це OECD пре по зна ле су 
да успех, кон ку рент ност и раз вој не ке зе мље у гло бал ном све ту у све ве ћој ме ри за ви си од ква ли те та 
и пра вед но сти обра зо ва ња. По ка за ло се да је нео п ход но ус по ста ви ти си стем стал ног пра ће ња ква-
ли те та и пра вед но сти обра зо ва ња да би се на осно ву та ко до би је них по да та ка раз ви ја ле по ли ти ке 
ко је ће обез бе ди ти стал но уна пре ђи ва ње ква ли те та и пра вед но сти обра зо ва ња. У мно гим зе мља ма 
ре зул та ти у студији PISA пред мет су озбиљ них јав них и струч них де ба та и на осно ву њих се до но се 
стра те шке од лу ке у обла сти обра зов не по ли ти ке. Пројекат PISA је, та ко ђе, по ста о је дан од ин стру ме-
на та ко јим се на ни воу ЕU пра ти оства ри ва ње Ли са бон ских ци ље ва. Иако по сто је од ре ђе не кри ти ке 
и отво ре на пи та ња, програм PISA да нас је је дан од нај ве ћих ме ђу на род них про гра ма у обла сти обра-
зо ва ња и јед на од нај ва жни јих смер ни ца за обра зов ну по ли ти ку. 

У окви ру сту ди је програма PISA си сте мат ски се пра ти ко ји ни во функ ци о нал не пи сме но сти 
до сти жу пет на е сто го ди шња ци у обла сти ма те ма ти ке, при род них на у ка и раз у ме ва ња про чи та ног. 
Ова три до ме на су иза бра на као нај оп шти ји и нај ре ле вант ни ји ин ди ка то ри обра зов них по стиг ну ћа 
уче ни ка. Спе ци фич ност студије програма PISA је сте да она не ис пи ту је у ко јој ме ри уче ни ци мо гу да 
ре про ду ку ју оно што су учи ли у шко ла ма, већ у ко јој су мери мла ди оспо со бље ни да раз у ме ју и ко-
ри сте дате ин фор ма ци је при ли ком ре ша ва ња ре ле вант них про бле ма из сва ко днев ног жи во та. На тај 
на чин, сту ди ја програма PISA те жи да утвр ди у ко јој ме ри се но ве ге не ра ци је при пре ма ју за жи вот 
у са вре ме ном дру штву, а не ко ли ко су са вла да ли гра ди во ко је су учи ли у шко ли. По ред то га, циљ 
студије програма PISA јесте да утвр ди у којем оби му раз ли чи ти кон тек сту ал ни фак то ри (ка рак те ри-
сти ке обра зов ног си сте ма, ка рак те ри сти ке по ро дич ног окру же ња, ка рак те ри сти ке шко ле и ка рак те-
ри сти ке уче ни ка) ути чу на обра зов на по стиг ну ћа уче ни ка. 

На осно ву од лу ке Ми ни стар ства про све те и спор та, Ср би ја уче ству је у програму PISA од 2001. 
го ди не. До са да су уче ни ци из Ср би је уче ство ва ли у два ис пи ти ва ња 2003. и 2006. го ди не, а у де цем-
бру 2010. би ће по зна ти ре зул та ти ис пи ти ва ња из 2009. го ди не.2

Иде ја ко ја ле жи у осно ви ове пу бли ка ци је је сте да се јав но сти, а по себ но про свет ној јав но сти, 
при бли жи кон цеп ци ја и на чин ис пи ти ва ња ко ји се при ме њу ју у овој ис тра жи вач кој сту ди ји. Опис ни-
воа по стиг ну ћа и при ме ри за да та ка ко ји су се при ме њи ва ли тре ба ло би да по слу же као ори јен тир 
и мо дел у при пре ми за бу ду ћа те сти ра ња, та ко да си ту а ци ја те сти ра ња за уче ни ке не бу де пот пу на 
не по зна ни ца, али и да у сва ко днев ној школ ској прак си олак ша на став нич ко оце њи ва ње.

1 Organisation for Economic Co-operation and Development
2 Налази и подаци објављени у овој публикацији продукт су рада у оквиру пројекта Министарства науке  „Психолошки проблеми 
у контексту  друштвених промена” број 149018.
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Математичка писменост

2. МА ТЕ МА ТИЧ КА ПИ СМЕ НОСТ

  
Ов о  је  ос новна  де фи ниција матема тичке писмено ст и. Да  б и могли  да  се р аз вију зад аци и  те- 

с то ви којима  се ме ри  п ост игнућ е у  о бласти математ ичке п ис меност и, она је  да ље  описа на  п рек о три  
д имензије: мат ем атички  садржај  или струк ту ра зн ањ а  на кој е с е ослањ ај у појед ин и про блеми и 
 зада ци; проце си кој е  је  потр ебно да  уч еник ак тиви ра как о  б и  повезао  пр об лем ску си ту ац ију са м ат е-
ма тичким сад ржа јем; и си туације и ли  контек сти  у које су смештени проблеми.

Садржај
Ма те ма тич ки са др жа ји смештени су у четири ши ро ке те мат ске обла сти ко је по кри ва ју ве ли ки 

ра спон ма те ма тич ких фе но ме на и кон це па та ко ји се по ја вљу ју у ре ал ним си ту а ци ја ма, и то у оним 
си ту а ци ја ма са ко ји ма се уче ни ци вр ло ве ро ват но сре ћу из ван шко ле:

Про стор и об лик. •	 Са др жаји ај те ма из ове обла сти од но се се на спа ци јал не и ге-
о ме триј ске пој мо ве и од но се, да кле, бли ски су оно ме што се у шко ли зо ве ге о-
ме три јом. Зах те ва се уоча ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу фи гу ра и еле ме на та 
фи гу ра, пре по зна ва ње фи гу ра у раз ли чи тим облицима ре пре зен та ци ја  и раз ли-
чи тим ди мен зи ја ма, раз у ме ва ње свој ста ва обје ка та и њи хо вих ре ла тив них по зи-
ци ја.
Тран сфор ма ци је и ре ла ци је. •	 Ова област је ве о ма бли ска оном што се у окви ру 
кла сич них школ ских про гра ма ра ди у окви ру ал ге бре. Она укљу чу је ма те ма тич ке 
ма ни фе ста ци је про ме на, као и функ ци о нал не од но се и од но се за ви сно сти ме ђу 
ва ри ја бла ма. Ре ла ци је су пред ста вље не у раз ли чи тим ре пре зен та ци ја ма као што 
су сим бо лич ке, ра чун ске, гра фич ке, та бе лар не или ге о ме триј ске. Пре во ђе ње из 
јед ног у дру ги об лик ре пре зен та ци је че сто је кључ ни зах тев у ај те ми ма ко ји при-
па да ју овој те мат ској це ли ни.  
Бро је ви и ме ре. •	 Тра жи се раз у ме ва ње ну ме рич ких фе но ме на, кван ти та тив них 
од но са и обра за ца. У ај те ми ма се ин си сти ра на раз у ме ва њу ре ла тив не ве ли чи не 
и ко ри шће њу бро је ва да би се пред ста ви ле из ме ре не и мер љи ве ка рак те ри сти-
ке ре ал них обје ка та. Ва жан аспект раз у ме ва ња бро је ва је ну ме рич ко ре зо но ва-
ње ко је укљу чу је осе ћај за бро је ве, раз у ме ва ње од но са бро ја и оно га што је њим 
пред ста вље но, раз у ме ва ње зна че ња ра чун ских опе ра ци ја, из во ђе ње ра чун ских 
опе ра ци ја на па мет и про це њи ва ње. У на став ном про гра му ови ај те ми би се на-
шли у арит ме ти ци. 
Не из ве сност. •	 Ова област по кри ва ве ро ват но ћу као и ста ти стич ке фе но ме не и 
од но се, „ко ји има ју ра сту ћу ре ле вант ност у вре ме ну ин фор ма ти ке“ (OECD, 2003, 
стр. 39). 

Ај те ми ко ји при па да ју сва кој од ових обла сти фор ми ра ју по себ ну суп ска лу, а по стиг ну ће уче-
ни ка се ис ка зу је ско ром (ни во по стиг ну ћа) на сва кој од четири суп ска ле и на ска ли ма те ма тич ке пи-
сме но сти у це ли ни. 

Математичка писменост је капацитет појединца да идентификује и 
разуме улогу коју математика игра у савременом свету, да изведе добро засноване 
математичке процене и да се ангажује у математици тако да задовољи своје садашње 
и будуће потребе као конструктивног, заинтересованог и рефлексивног грађанина.

                                                                                                                                                                               (OECD, 1999)
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Про це на ре а ли за ци је на став них про гра ма ни је у фо ку су овог ис тра жи ва ња, тач ни је, по кри ве-
ност на став них про гра ма ај те ми ма ни је би ла кри те ри јум при кре и ра њу и из бо ру ај те ма. Ипак, у из ве-
шта ју о упо ред ној ана ли зи кон цеп та ма те ма ти ке / ма те ма тич ке пи сме но сти у три ве ли ка ева лу а тив на 
ис тра жи ва ња из но си се про це на да ај те ми из PISA „по кри ва ју ве ћи ну те ма из ти пич ног школ ског 
ку ри ку лу ма“ (Neidorf et al, 2006, стр. 16). Ка да се ма те ма тич ки са др жа ји де фи ни са ни у PISA упо ре де са 
са др жа ји ма из на став них про гра ма у Ср би ји, та ко ђе се до би ја ре ла тив но ви со ко по кла па ње. У сле де-
ћим та бе ла ма при ка за на је ди стри бу ци ја ај те ма из ма те ма ти ке у PISA и за сту пље но ст од го ва ра ју ћих 
те мат ских це ли на у На став ном про гра му ма те ма ти ке у Ср би ји3. 

                

PISA Ај те ми
Про стор и об лик 27,1%
Тран сфор ма ци је и ре ла ци је 25,9%
Бро је ви и ме ре 23,5%
Не из ве сност 23,5%

Процеси
Разно вр сне су ком пе тен ци је ко је су пре по зна те као ре ле вант не за ре ша ва ње ма те ма тич ких 

за да та ка, нпр. по ве зи ва ње и за кљу чи ва ње, ар гу мен то ва ње, са оп шта ва ње, мо де ло ва ње, по ста вља ње 
и ре ша ва ње про бле ма, ре пре зен то ва ње по да та ка, ко ри шће ње сим бо лич ког, тех нич ког и фор мал ног 
је зи ка, као и ко ри шће ње опе ра ци ја. У ве ли ком бро ју слу ча је ва ове ком пе тен ци је су ак тив не исто вре-
ме но, а ка ко и у њи хо вом де фи ни са њу по сто је из ве сна пре кла па ња, ког ни тив не ак тив но сти ко је се 
зах те ва ју у ма те ма тич ким ај те ми ма у окви ру PISA раз вр ста не су у три кла сте ра ком пе тен ци ја:

Ре про дук ци ја. •	 Овим кла сте ром об у хва ће ни су јед но став ни зах те ви сме ште ни у  
по знат кон текст и то та ко да су све ре ле вант не ин фор ма ци је  екс пли ци ра не. Од 
уче ни ка се тра жи по зна ва ње чи ње ни ца и основ них на чи на ре пре зен та ци је по да-
та ка, пре по зна ва ње јед на ко сти и оп штих свој ста ва обје ка та, при ме на основ них 
ал го ри та ма, фор му ла и про це ду ра, ма ни пу ла ци ја из ра зи ма ко ји са др же сим бо ле 
и фор му ле у по зна тој и стан дард ној фор ми.  
Ин те гра ци ја. •	 Ре ша ва ње про бле ма ко ји ни су ру тин ски, али су сме ште ни у ре ла-
тив но по знат кон текст. Зах те ва се ко ри шће ње по да та ка из раз ли чи тих из во ра, 
се лек то ва ње и ин те гра ци ја по да та ка ко ји су пре зен то ва ни на раз ли чи те на чи не, 
по ве зи ва ње по да та ка са си ту а ци ја ма из ре ал ног жи во та и при ме на јед но став них 
стра те ги ја ре ша ва ња про бле ма. 
Ре флек сив ност. •	 Ове ком пе тен ци је се по ја вљу ју у за да ци ма у ко ји ма се од уче-
ни ка тра же не ки уви ди и ре флек сив ност, као и кре а тив ност у иден ти фи ко ва њу 
ре ле вант них ма те ма тич ких кон це па та или у по ве зи ва њу ре ле вант них зна ња да 
би се до шло до ре ше ња. Та ко ђе се тра жи раз ви ја ње сло же них ин тер пре та ци ја и 
ге не ра ли за ци ја ре зул та та. 

Да кле, реч је о про це си ма ко ји су ор га ни зо ва ни раз вој ним ре дом, по ра сту ћој сло же но сти. 
Они чи не кон ти ну ум од ре про дук ци је еле мен тар них чи ње ни ца и јед но став них ма те ма тич ких опе ра-
ци ја пре ко по ве зи ва ња раз ли чи тих и раз ли чи то ре пре зен то ва них са др жа ја до ко ри шће ња ма те ма-
тич ког ре зо но ва ња и ге не ра ли за ци је. Ком пе тен ци је ко је при па да ју нај ви шем кла сте ру, чи не „са мо 
ср це ма те ма ти ке и ма те ма тич ке пи сме но сти“. 

3   Извор: наставни програми математике за основне школе који су, са изменама и допунама, објављивани у службеним гласилима 
Републике Србије.

Табела 1. Дистрибуција ајтема (у %) по 
областима које су дефинисане у PISA

Табела 2. Дистрибуција ајтема (у %) по 
садржајима из наставног програма

На став ни про грам Ај те ми
Ал ге бра 3,5%
Дис крет на ма те ма ти ка 5,9%
Функ ци је 10,6%
Бро је ви 21,2%
Ве ро ват но ћа 5,9%
Ста ти сти ка 21,2%
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Си ту а ци је (кон тек сти)
Ма те ма тич ки ај те ми у PISA сме ште ни су у ши рок оп сег раз ли чи тих кон тек ста, ко ји су кла си фи-

ко ва ни у четири ти па си ту а ци ја: 
Лич не си ту а ци је •	 – ај те ми из ове ка те го ри је по зи ва ју се на сва ко днев не ак тив но-
сти ко је су ти пич не за уче ни ке овог уз ра ста. 
Обра зов не или про фе си о нал не си ту а ци је •	 су оне са ко ји ма се уче ник сре ће у 
шко ли или ће се сре та ти на рад ном ме сту.
јав не си ту а ци је •	 у ко ји ма се од уче ни ка тра жи да ана ли зи ра ју не ке аспек те ло-
кал ног или ши рег окру же ња.
Си ту а ци је из на у ке •	 су, по пра ви лу, ап стракт ни је и мо гу да под ра зу ме ва ју раз-
у ме ва ње не ког тех но ло шког про це са, те о риј ске си ту а ци је или екс пли цит но ма-
те ма тич ког про бле ма. Ме ђу ај те ми ма из ове ка те го ри је на ла зе се и ре ла тив но  
ап стракт не ма те ма тич ке си ту а ци је са ко ји ма се уче ни ци че сто сре ћу у учи о ни ци, 
а ко је не ма ју пре тен зи ју да се сме сте у ши ри кон текст, већ при па да ју ин трама те-
ма тич ком кон тек сту.
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3. СКА ЛА ПО СТИГ НУ ћА И НИ вОИ ПО СТИГ НУ ћА 

Скала ма те ма тич ке пи сме но сти кон стру и са на је та ко да је про се чан скор 500, а стан дард на 
де ви ја ци ја 100. По стиг ну ћа уче ни ка, од но сно ни вои ком плек сно сти ај те ма кла си фи ко ва ни су у шест 
ни воа. Сва ки ни во опи сан је ма те ма тич ким ком пе тен ци ја ма. У сле де ћој та бе ли (Та бе ла 3) је зи ком 
ком пе тен ци ја опи са на су по стиг ну ћа уче ни ка на сва ком од ни воа и то на ска ли оп ште ма те ма тич ке 
пи сме но сти. У по след њој ко ло ни дат је по да так о про цен ту уче ни ка ко ји се на ла зе на том ни воу по-
стиг ну ћа за Ср би ју и за оста ле зе мље уче сни це (у про се ку). 

4. ТИ ПО вИ ЗА ДА ТА КА

Не ко ли ко зах те ва је од лу чи ло да фор мат ај те ма бу де ра зно вр сни ји не го што је то слу чај у ви-
ше де це ниј ској тра ди ци ји те сти ра ња зна ња за ко ју су ти пич ни за да ци ви ше стру ког из бо ра, пре све га, 
због сво је објек тив но сти и еко но мич но сти. Ти зах те ви су:

што ве ћа слич ност за да та ка са ре ал ним си ту а ци ја ма;1. 
са мо стал на про дук ци ја од го во ра (ре ше ња) и пра ће ње про це са ре ша ва ња за дата ка уме сто би-2. 
ра ња јед ног од по ну ђе них од го во ра;
сло же ни је ком пе тен ци је зах те ва ју про ве ру на ком плек сни јим про блем ским си ту а ци ја ма ко је 3. 
че сто до зво ља ва ју ви ше ре ше ња и ви ше на чи на да се до ђе до ре ше ња. 

За то је до зво ље на ве ћа ши ри на у из бо ру фор ма та ај те ма. За сту пље ни су сле де ћи ти по ви ај те ма:
Отво ре ни тип. Уче ник сам фор му ли ше ду жи од го вор. Оче ку ју се вр ло раз ли чи ти ти по ви  

од го во ра и раз ли чи ти по гле ди у од но су на по ста вље но пи та ње. Вр ло че сто се у ај те ми ма овог фор ма-
та оче ку је да уче ник по ве же иде је или ин фор ма ци је из тек ста са соп стве ним ис ку ством и/или ста вом. 
У ве ћи ни ових ај те ма пред ви ђен је пар ци јал ни кре дит за од го во ре ко ји су де ли мич но тач ни или за-
сно ва ни на до слов ним ин тер пре та ци ја ма тек ста. Све ај те ме овог ти па оце њу ју об у че ни оце њи ва чи. 

Огра ни че ни отво ре ни тип (closed-constructed response). Уче ник сам кон стру и ше од го вор ко-
ји је, по пра ви лу, кра так али је број мо гу ћих тач них од го во ра ве о ма огра ни чен. Ма њи број ових ај те-
ма оце њу ју об у че ни оце њи ва чи.

Кра так од го вор. Оче ку је се кра так од го вор, али је ра спон мо гу ћих од го во ра ве ли ки. За ове 
ај те ме пред ви ђе но је оце њи ва ње.

Ком плек сни ви ше стру ки из бор. Ове ај те ме чи ни се ри ја од го во ра, нај че шће ал тер на тив ног 
из бо ра. Увек је је дан од го вор у па ру та чан. Ови ај те ми не тра же оце њи ва че.

Ви ше стру ки из бор. Од нај че шће пет, по не кад че ти ри по ну ђе на од го во ра, уче ник за о кру жу је 
је дан ко ји је та чан. И ови се од го во ри не оце њу ју, већ уно се ди рект но у ба зу. 
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Та бе ла 3. Ма те ма тич ка пи сме ност - опис шест ни воа по стиг ну ћа и ди стри бу ци ја по стиг ну ћа 
уче ни ка из Ср би је и OECD про сек

Ни во Скор Опис по стиг ну ћа
Ср би ја

2006. 
у %

OECD 
про сек

2006. у %

6 више од 
668

На овом ни воу уче ни ци мо гу да кон цеп ту а ли зу ју, ге не ра ли зу ју и 
ко ри сте ин фор ма ци је за сно ва не на соп стве ном ис пи ти ва њу и мо-
де ло ва њу ком плек сних про блем ских си ту а ци ја. Мо гу да по ве зу ју 
ин фор ма ци је из раз ли чи тих из во ра и на чи на ре пре зен то ва ња, као 
и да пра ве флек си бил не пре во де с јед не фор ме на дру гу. Спо соб ни 
су за на пред но (advanced) ма те ма тич ко ми шље ње и ре зо но ва ње. 
Мо гу да при ме не уви де и раз у ме ва њa до ко јих су до шли, за јед но 
са сим бо лич ким и фор мал ним ма те ма тич ким опе ра ци ја ма  и од но-
си ма, да би раз ви ли при сту пе и стра те ги је за ре ша ва ње но вих си-
ту а ци ја. Мо гу да фор му ли шу и са ви со ком пре ци зно шћу ди ску ту ју 
о по ступ ци ма ко је су при ме ни ли, да кри тич ки раз ма тра ју на ла зе, 
ин тер пре та ци је, ар гу мен те, укљу чу ју ћи и раз ма тра ње њи хо ве по-
де сно сти за ре ша ва ње ком плек сних про блем ских си ту а ци ја.  

0,4 3,3

5 607-668

На ни воу 5 уче ни ци мо гу да раз ви ја ју и ра де са мо де ли ма ком-
плек сних си ту а ци ја, иден ти фи ку ју ћи огра ни че ња и спе ци фи ку ју-
ћи прет по став ке. Уме ју да ода бе ру, упо ре де и вред ну ју раз ли чи те 
стра те ги је ре ша ва ња про бле ма. Мо гу да раз ви ја ју стра те ги је ра да, 
ко ри сте ћи до бро раз ви је не спо соб но сти ре зо но ва ња, од го ва ра-
ју ће ре пре зен та ци је, сим бо лич ке и фор мал не де скрип ци је, као и 
уви де у ве зи са си ту а ци јом. Раз ма тра ју по ступ ке, фор му ли шу и ди-
ску ту ју о сво јим ин тер пре та ци ја ма и на чи ни ма ра су ђи ва ња.

2,4 10,0

4 545-606

На овом ни воу уче ни ци мо гу да, ко ри сте ћи екс пли цит не мо де ле, 
ре ша ва ју ком плек сне, кон крет не си ту а ци је ко је мо гу да укљу чу ју 
огра ни че ња или да зах те ва ју спе ци фи ко ва ње прет по став ки. Мо гу 
да се лек ту ју и по ве зу ју по дат ке да те на раз ли чи те на чи не, укљу чу-
ју ћи сим бо лич ке, и по ве зу ју ћи их ди рект но са аспек ти ма си ту а ци ја 
из ре ал ног жи во та. Уме ју да кон стру и шу и ди ску ту ју об ја шње ња и 
ар гу мен та ци ју за сно ва ну на соп стве ним ин тер пре та ци ја ма и по-
ступ ци ма.

9,1 19,1

3 483-544

На овом ни воу уче ни ци мо гу да при ме не ја сно опи са не про це ду ре, 
укљу чу ју ћи и оне ко ји под ра зу ме ва ју до но ше ње од лу ка кроз не ко-
ли ко ко ра ка. Уме ју да иза бе ру и при ме не јед но став не стра те ги је 
ре ша ва ња про бле ма. Мо гу да ин тер пре ти ра ју по дат ке из раз ли чи-
тих из во ра и на чи на ре пре зен та ци је, као и да ре зо ну ју ди рект но на 
осно ву њих. Мо гу да раз ви ју кра так из ве штај, ко ри сте ћи ин тер пре-
та ци је, ре зул та те и соп стве на раз ми шља ња.

18,7 24,3

2 421-482

На овом ни воу уче ни ци мо гу да ин тер пре ти ра ју и пре по зна ју си ту а-
ци је у кон тек сту ко је не зах те ва ју ви ше од ди рект ног за кљу чи ва ња. 
Мо гу да из ву ку ре ле вант не ин фор ма ци је из јед ног из во ра. Уме ју да 
при ме не основ не ал го рит ме, фор му ле, про це ду ре или кон вен ци је. 
До би је не ре зул та те ин тер пре ти ра ју до слов но.

26,8 21,9

1 358-420

На пр вом ни воу уче ни ци мо гу да од го ва ре на јед но став на пи та ња у 
по зна том кон тек сту где су све ре ле вант не ин фор ма ци је да те, а пи-
та ња ја сно фор му ли са на. Мо гу да ло ци ра ју ин фор ма ци ју и да из во-
де ру тин ске опе ра ци је ка да су да те пре ци зне ин струк ци је у јед но-
став ној си ту а ци ји.

23,0 13,6

<1 Мање 
од 358 19,6 7,7
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5. ОПЕ РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ јА НИ вОА ПО СТИГ НУ ћА НА 
СКА ЛИ МА ТЕ МА ТИЧ КЕ ПИ СМЕ НО СТИ

У овом по гла вљу да ти су при ме ри за да та ка ко ји су ра ни јих го ди на при ме њи ва ни у PISA те сти-
ра њу. За сва ки од ај те ма, у по себ ном текст бок су, озна че на је те жи на (тј. скор) и ни во по стиг ну ћа на 
ко јем се на ла зи. 
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РА ЗНО БОј НЕ БОМ БО НЕ

Пи та ње 1: РА ЗНО БОј НЕ БОМ БО НЕ       М467Q01

Ма јка је д озв ол ила С аши да узме бо мб ону из к есе. С аша не в иди бо мб оне. Сл ед ећи гр аф икон 
пр ик аз ује број бо мб она ра зв рст аних по б ој ама:

Ко ли ка је ве ро ват но ћа да Са ша из ву че цр ве ну бом бо ну ?

А)     10 %
Б)      20 %
В)      25 %
Г)      50 %

РА ЗНО БОј НЕ БОМ БО НЕ: НА ЧИН БОДОвАЊА П1

Пун кр едит

Код 1: Б) 20%.

Без кре ди та

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.
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хОД

Сл ика п ок аз ује от иске ст оп ала ч ов ека к оји х ода. Д уж ина к ор ака P је р аст ој ање и зм еђу два уза-
сто пна от иска п ета.

За му шкар це, фор му ла 140=
P

n  даје при бли жан од нос из ме ђу n и P, где је:

n = број ко ра ка у ми ну ти,
P = ду жи на ко ра ка у ме три ма.

Пи та ње 1: хОД         М124Q01 - 0 1 2 9

Уко ли ко се фор му ла при ме ни на Ду ша нов ход и Ду шан на пра ви 70 ко ра ка у ми ну ти, ко ли ка је 
ње го ва ду жи на ко ра ка? По ка жи по сту пак.

хОД: НА ЧИН БОДОвАЊА П1 

Пун кр едит

Код 2: 0,5 m или 50 cm или 1/2; (је ди ни ца ме ре се не зах те ва).
70 / •	 p = 140

70 = 140 p
p = 0,5

70 / 140•	
Де ли ми чан кре дит

Код 1: Тач на за ме на бро је ва у фор му ли, али не та чан или из о ста вљен од го вор.
 140
p
70

•	   

              [изв ед ена само бројчана замена у формули].
 140
p
70

•	

70 = 140 p 
p = 2 [тачна за ме на, не та чан рачун].

ИЛИ
         Тач на тран сфор ма ци ја фор му ле: P = n / 140, али без на став ка ра да. 

549 
(N4)
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Без кре ди та 

Код 0 : Дру га чи ји од го во ри.
70 cm.•	

Код 9 : Без од го во ра.

Пи та ње 3: хОД       М124Q03 - 00  11  21  22  23  24  31  99

Бо јан зна да му је ду жи на ко ра ка 0,80 ме та ра. 
На осно ву фор му ле, из ра чу нај бр зи ну Бо ја но вог хо да у ме три ма у ми ну ти и у ки ло ме три ма на 

час. По ка жи по сту пак.

ход: НА ЧИН БОДОвАЊА П3

Пун кре дит

Код 31: Та чни о дг ов ори у к ој има су д ати м етри у м ин ути и к ил ом етри на час (ј ед ин ица м ере се не 
за хт ев ају):

n = 140 x 0,80 = 112. 
У ми ну ти, он пре ђе 112 x 0,80 ме та ра = 89,6 ме та ра.
Ње го ва бр зи на је да кле 89,6 ме та ра у ми ну ти.
Пре ма то ме, ње го ва бр зи на је 5,38 km/h или 5,4 km/h.
Ко ди ра ти са 31 уко ли ко су да ти тач ни од го во ри (89,6 и 5,4), без об зи ра да ли је уче-
ник по ка зао или ни је по ка зао по сту пак. При хва тљи ва је и гре шка у за о кру жи ва њу. 
На при мер, 90 ме та ра у ми ну ти и 5,3 km/h (89 X 60) су при хва тљи ви од го во ри.

89,6; 5,4.•	
90 и 5,376 km/h.•	
89,8 и 5376 m/h [овакав од го вор се ко ди ра са 22 уко ли ко дру га ци фра не са др жи •	
јединице].

Д ел им ичан кр едит (2 п о ена)

Код 21: Као у ко ду 31, али је за бо ра вље но да се по мно жи са 0,80 ка ко би се ко ра ци у ми ну ти 
пре тво ри ли у ме тре у ми ну ти. На при мер, ње го ва бр зи на је 112 ме та ра у ми ну ти и 6,72 
km/h.

112 и 6,72 km/h.•	

Код 22: Бр зи на у ме три ма у ми ну ти је тач на (89,6 ме та ра у ми ну ти), али је пре тва ра ње у ки ло ме-
тре на час не тач но или је из о ста ло.

89,6 ме та ра у ми ну ти, 8 960 km/h.•	
89,6 и 5376.•	
89,6 и 53,76.•	
89,6 и 0,087 km/h•	
89,6 и 1,49 km/h.•	

Код 23: Ме то да тач на и екс пли цит но по ка за на, али ма ња или ма ње гре шке у ра чу ну ко је ни су об-
у хва ће не ко до ви ма 21 и 22. Ни је дан ни дру ги од го вор ни су тач ни.

n = 140 x 0,8 = 1120 ; 1120 x 0,8 = 896. Он ко ра ча бр зи ном од 896m/min, од но сно •	
53,76 km/h.
n =140 x 0,8 = 116 ; 116 x 0,8 = 92,8. 92,8 m/min -> 5,57 km/h.•	

708 
(N6)

659 
(N5)
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Код 24:  Са др жи са мо од го вор 5,4 km/h, али не и 89,6 m/min (ра чун ни је по ка зан).
5,4•	
5,376 km/h.•	
5 376 m/h.•	

Д ел им ичан кр едит (1 п оен)

Код 11: n = 140 x 0,80 = 112. Без да љег ра чу на, или је на кнад ни ра чун по гре шан.
112.•	
n = 112 ; 0,112 km/h.•	
n = 112 ; 1120 km/h.•	
112 m/min ; 504 km/h.•	

Без кре ди та

Код 00: Дру га чи ји од го во ри.

Код 99: Без од го во ра.

600 
(N4)
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РАЗ ГО вОР ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА

Марк из Сид не ја у Аустра ли ји и Ханс из Бер ли на у Не мач кој че сто ме ђу соб но ко му ни ци ра-
ју ко ри сте ћи „chat“ на Ин тер не ту. Да би мо гли да раз го ва ра ју мо ра ју да се при кљу че на Ин тер нет у 
истом тре нут ку. Тра же ћи од го ва ра ју ће вре ме за „chat“, Марк је кон сул то вао кар ту ча сов них зо на и 
на шао је сле де ће:

Пи та ње1: РАЗ ГО вОР ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА      М402Q01 - 0 1 9

Ка да је 19h:00 у Сид не ју, ко је је вре ме у Бер ли ну?

Од го вор: --------------------------------------

РАЗ ГО вОР ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТA: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код1: 10 h или 10h00 или 10 h ују тру.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

Пи та ње 2: РАЗ ГО вОР ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА     М402Q02 - 0 1 9

Марк и Ханс не мо гу да раз го ва ра ју из ме ђу 9h00 и 16h30 по њи хо вим ло кал ним вре ме ни ма, 
за то што мо ра ју да иду у шко лу. Исто та ко, не ће мо ћи да раз го ва ра ју из ме ђу 23h00 и 7h00 за то што ће 
та да да спа ва ју.

Ка да Марк и Ханс мо гу да раз го ва ра ју? Упи ши ло кал но вре ме у та бе лу.

Гринич 24h (поноћ) Берлин 1h после 
поноћи 

Сиднеј 10h ујутру 

533 
(N3)

Ме сто Вре ме
Сид неј
Бер лин
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ПИ ТА ЊЕ 2: РАЗ ГО вОР ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П2

Пун кре дит
Код 1: Св ако вр еме или сви вр еме нски и нте рв али к оји ув аж ав ају вр еме нски п омак од 9 с ати, а 

к оји су у окв иру је дног од сл ед ећих и нте рв ала:
Сид неј: 16h30 – 18h00 ; Бер лин: 7h30 – 9h00.

ИЛИ

Сид неј: 7h00 – 8h00 ; Бер лин: 22h00 –23h00.
Сид неј 17h00, Бер лин 8h00.•	

На по ме на: Ако је на пи сан ин тер вал он мо ра у пот пу но сти од го ва ра ти усло ви ма. Уко-
ли ко уче ник ни је на зна чио „ују тру“ или „уве че“, али ну ди ча со ве ко ји би да је ста вио 
те од ред ни це би ли тач ни, при ме ни ти код 1.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри, ра чу на ју ћи ту и оне где је је дан тер мин та чан, а дру ги није.
Сид неј 8h00, Бер лин 22h00.•	

Код 9: Без од го во ра.

636 
(N5)
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ИЗ БОР

Пи та ње 1: ИЗ БОР          М510Q01

У јед ној пи це ри ји сер ви ра ју пи цу од си ра и па ра дај за. Уз то, мо же те са ста ви ти соп стве ну пи цу 
са до дат ним при ло зи ма. На рас по ла га њу су вам че ти ри раз ли чи та до дат на при ло га: ма сли не, шун ка, 
пе чур ке и са ла ма.

Ран ко же ли да по ру чи пи цу са два раз ли чи та до дат на при ло га.
Ко ли ко раз ли чи тих ком би на ци ја Ран ко има на рас по ла га њу?

Од го вор: --------------------------------------

ИЗ БОР: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1:  6.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

559 
(N4)
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ИЗ вОЗ
Д оњи гр аф икон п ок аз ује п ода тке о и зв озу к оји је оств арио З едланд, з емља ч ија је в ал ута зед.

Пи та ње 1: ИЗ вОЗ         М438Q01 - 0 1 9

Ко ли ка је укуп на вред ност (у ми ли о ни ма зе да) из во за Зе длан да 1998. го ди не?

Од го вор: ----------------------------------------------------

ИЗ вОЗ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: 27,1 мил ли он зе да или 27 100 000 зе да или 27,1 (озна ка ва лу те ни је оба ве зна).

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

Пи та ње 2: ИЗ вОЗ          М438Q02

Ко ли ки је при ход Зе дланд оства рио од из во за воћ них со ко ва у 2000. го ди ни?
A)       1,8 ми ли о на зе да.
Б)       2,3 ми ли о на зе да.
В)       2,4 ми ли о на зе да.
Г)       3,4 ми ли о на зе да.
Д)      3,8 ми ли о на зе да.

ИЗ вОЗ : НА ЧИН БО ДО вА ЊА П2

Пун кр едит

Код 1:  Д) 3,8 ми ли о на зе да.

Без кре ди та 

Код 0:  Дру га чи ји од го во ри.

Код 9:  Без од го во ра.

 

Расподела извоза Зедланда за 
2000. 

Укупни годишњи извоз Зедланда у 
милионима зеда, 1996-2000 

Година 

Дуван 
7% 

Вуна 
5% 

Памук 
26% 

Воћни сокови 
9% Пиринач 

13% 

Чаj 
5% 

Месо 
14% 

Остало 
21% 

20,4 

25,4 27,1 

37,9 

42,6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1996 1997 1998 1999 2000 

427 
(N2)

565 
(N4)
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КОЦ КИ ЦЕ

Пи та ње 2: КОЦ КИ ЦЕ    М555Q02

На ц рт ежу д есно су две ко цк ице.
Стра не коц ки ца озна че не су пре ма сле де ћем пра ви лу:
Збир та ча ка на две на спрам не стра не увек је 7.
Мо жеш ла ко да на пра виш коц ки цу та ко што ћеш из ре за ти, 

са ви ти и за ле пи ти кар тон. То се мо же ура ди ти на ви ше на чи на. На 
сли ци су да те че ти ри мре же ко је мо гу би ти ко ри шће не за пра вље ње коц ки ца, са тач ка ма на њи хо вим 
стра на ма. 

К оја мр ежа или к оје мр еже м огу б ити с ав иј ене т ако да фо рм ир ају ко цк ицу за к оју в ажи пр ав-
ило по к оме је збир н аспра мних стр ана 7? За св аку мр ежу з а окр ужи или „Да“ или „Не“ у д оњој т аб-
ели.

КОЦ КИ ЦЕ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П2

Пун кр едит

Код 1: Не, Да, Да, Не. 

Без кре ди та  

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9 : Без од го во ра.

503 
(N3)

I II III IV 

Мре жа Ва жи ли пра ви ло по ко ме је збир на-
спрам них стра на 7?

I Да / Не
II Да / Не
III Да / Не
IV Да / Не
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КУРС НА ЛИ СТА

Го спо ђи ца Меи-Линг, из Син га пу ра, бо ра ви ће три ме се ца у Ју жној Афри ци у окви ру сту дент-
ске раз ме не. Тре ба да за ме ни син га пур ске до ла ре (SGD) у ју жно а фрич ке ран де (ZAR).

Пи та ње 1: КУРС НА ЛИ СТА        М413Q01 - 0 1 9

Меи-Линг је са зна ла да је од нос из ме ђу син га пур ског до ла ра и ју жно а фрич ког ран да сле де ћи:
1 SGD = 4,2 ZAR.
Меи-Линг је за ме ни ла 3 000 син га пур ских до ла ра у ју жно а фрич ке ран де по том кур су.
Ко ли ко је ју жно а фрич ких ран да до би ла Меи-Линг?

Од го вор: ----------------------------------------------------

КУРС НА ЛИ СТА : НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: 12 600 ZAR (од го вор мо же би ти на пи сан и без озна ке ва лу те).

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

Пи та ње 2: КУРС НА ЛИ СТА        М413Q02 - 0 1 9

Ка да се Меи-Линг вра ти ла у Син га пур по сле три ме се ца, оста ло јој је 3 900 ZAR-а. Она их ме ња 
у син га пур ске до ла ре, кон ста ту ју ћи да се курс про ме нио и да је са да:

1 SGD = 4,0 ZAR.
Ко ли ко је син га пур ских до ла ра до би ла Меи-Линг?

Од го вор: ---------------------------------------------------

КУРС НА ЛИ СТА: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П2

Пун кр едит

Код 1: 975 SGD (од го вор мо же би ти на пи сан и без озна ке ва лу те).

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

406 
(N1)

439 
(N2)
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Пи та ње 3: КУРС НА ЛИ СТА        М413Q03 - 01  02  11  99

То ком та три ме се ца курс се про ме нио и пао је са 4,2 на 4,0 ZAR за је дан SGD.
Да ли је за Меи-Линг по вољ ни ји курс од 4,0 ZAR уме сто 4,2 ZAR ка да ме ња сво је ју жно а фрич ке 

ран де у син га пур ске до ла ре? Обра зло жи свој од го вор.

КУРС НА ЛИ СТА: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П3

Пун кр едит

Код 11 : „Да“, сле ди при хва тљи во об ја шње ње.
Да, ни жи курс (за 1 SGD) омо гу ћи ће Меи-Линг да до би је ви ше син га пур ских до ла-•	
ра за сво је ју жно а фрич ке ран де.
Да, по кур су од 4,2 ZAR за до лар до би ло би се са мо 929 ZAR.•	  [Напомена: Уче ник је 
на пи сао 929 ZAR уме сто 929 SGD, али је ја сно да је из ве ден та чан ра чун и ко рект но 
по ре ђе ње, па се ова гре шка за не ма ру је.]
Да, јер је до би ла 4,2 ZAR за 1 SGD, а са да пла ћа са мо 4,0 ZAR за 1 SGD.•	
Да, за то што за сва ки SGD тре ба пла ти ти 0,2 ZAR-а ма ње. •	
Да, јер кад се де ли са 4,2 ре зул тат је ма њи не го ка да се де ли са 4. •	
Да, по вољ ни је је за њу, јер да курс ни је пао она би са да има ла око 50 $ ма ње.•	

Без кре ди та 

Код 01: „Да“ не ма обра зло же ња или је оно не тач но.
Да, ни жи курс је бо љи. •	
Да по вољ ни је је за Меи-Линг, јер ако ZAR па да, он да она има ви ше нов ца за за ме-•	
ну у SGD. 
Да, то је по вољ ни је за Меи-Линг.•	

Код 02: Дру га чи ји од го во ри.

Код 99: Без од го во ра.

586 
(N4)
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ОТ ПА ЦИ

Пи та ње 1: ОТ ПА ЦИ         М505Q01 - 0 1 9

Ра де ћи за да так ко ји се од но си на жи вот ну сре ди ну, ђа ци су са ку пи ли по дат ке о вре ме ну рас-
па да ња раз ли чи тих вр ста от па да ка ко је љу ди ба ца ју: 

Је дан ђак пред ла же да се ти ре зул та ти пред ста ве ди ја гра мом у ступ ци ма.
На ве ди је дан раз лог за што ди ја грам у ступ ци ма не од го ва ра за пред ста вља ње тих по да та ка.

ОТ ПА ЦИ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: На ве ден је раз лог ко ји се за сни ва  на ве ли кој ра зли ци по да та ка.
Раз ли ке у ду жи ни сту ба ца зах те ва ле би из у зет но ве ли ки ди ја грам.•	
Ако би сту бац ко ји пред ста вља пла сти ку био, на при мер, 10 сан ти ме та ра, сту бац •	
ко ји пред ста вља кар тон ске ку ти је, из но сио би са мо 0,05 сан ти ме та ра.

ИЛИ
На ве ден је раз лог ко ји се за сни ва на про мен љи во сти по да та ка ка да је реч о из ве-
сним ка те го ри ја ма.

Ду жи на ступ ца ко ји пред ста вља •	 „пла стич не ча ше“ ни је од ре ђе на.
Не мо же се ступ ци ма пред ста ви ти 1-3 го ди не или 20–25 го ди на. •	

Без кре ди та 

Код 0 : Дру га чи ји од го во ри.
За то што то не ће функ ци о ни са ти.•	
Сли ков ни при каз био би бо љи.•	
Ин фор ма ци ја се не мо же про ве ри ти.•	
За то што су бро је ви у та бе ли са мо при бли жни.•	

Код  9: Без од го во ра.

551 
(N4)

вр сте от па да ка вре ме рас па да ња

Ко ра од ба на не 1–3 го ди не

Ко ра од по мо ран џе 1–3 го ди не

Кар тон ска ку ти ја 0,5 го ди не

Жва ка ћа гу ма 20–25 го ди на

Но ви не Не ко ли ко да на

Пла стич не ча ше Ви ше од 100 го ди на
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ПЉАЧ КЕ

Пи та ње 1: ПЉАЧ КЕ       М179Q01 - 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99

ТВ ре пор тер је при ка зао овај гра фи кон и ре као:
„Гр аф икон п ок аз ује да је п ораст пља чки у ра зд обљу и зм еђу 1998. и 1999. огр оман.“
Сма траш ли да је из ја ва ре пор те ра тач на ин тер пре та ци ја гра фи ко на? 
Обра зло жи од го вор. 

ПЉАЧ КЕ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

[Напомена: У упут стви ма за ко ди ра ње ко ја сле де, НЕ се од но си на све од го во ре да је ин тер-
пре та ци ја гра фи ко на не тач на. ДА се од но си на све од го во ре да је ин тер пре та ци ја тач на. На ва ма је 
да уста но ви те да ли од го вор уче ни ка по ка зу је да је ин тер пре та ци ја гра фи ко на тач но или не тач но 
обра зло же на: за од ре ђи ва ње ко да, не за до во љи те се ис кљу чи во кри те ри ју мом ДА или НЕ у уче нич-
ком одговору.]

Пун кр едит

Код 21: Не, то ни је тач но. Од го вор се за сни ва на чи ње ни ци да је раз ма тран са мо је дан огра ни чен 
део гра фи ко на. Мо рао би би ти при ка зан ком пле тан гра фи кон.

Не ми слим да је ин тер пре та ци ја гра фи ко на тач на, јер да је при ка зан ком пле тан •	
гра фи кон, ви де ли би смо да је број пљач ки у бла гом по ве ћа њу.
Не, ако би се са гле дао ком пле тан гра фи кон од 0 до 520, ви де ло би се да по ве ћа ње •	
ни је на ро чи то из ра же но.
Не, јер гра фи кон да је ути сак да је по ве ћа ње из ра же но, али ако се по гле да ју ци-•	
фре ви ди се да по ве ћа ње ни је ве ли ко.

Код 22: Не, то ни је тач но. Од го вор са др жи тач не ар гу мен те у тер ми ни ма од но са или  про цен та по-
ра ста.

Не, то ни је тач но. Разлика10 ни је из ра зи то по ве ћа ње у од но су на то тал 500.Не, то •	
ни је тач но. У про цен ти ма је по ве ћа ње око 2%.
Не, 8 пљач ки ви ше, то је по ве ћа ње за 1,5%: ми слим да то ни је мно го!•	
Не, то је го ди шње са мо 8 или 9 пљач ки ви ше. У од но су на 507, то ни је зна чај на •	
ци фра.

710 
(N6)

Годишњи 
број пљачки 

Година1999 

Година1998 

505 

510 

515 

520 
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Код 23: На зна че но је да су по треб не ин ди ка ци је о фак то ру вре ме на да би се мо гао фор ми ра ти 
став.

Не мо же се ре ћи ни ДА ни НЕ. Уко ли ко је број пљач ки у 1997. исти као и у 1998, •	
он да се мо же ре ћи да је број пљач ки из ра зи то по ве ћан у 1999.
Не мо же се зна ти шта зна чи •	 „огро ман по раст“, за то што су по треб на нај ма ње два 
по ре ђе ња да би се ре кло јед но је ве ли ко, дру го ма ло.

Д ел им ичан кр едит

Код 11: Не, то ни је тач но, али об ја шње ње  ни је до вољ но.
Не, по раст је ис ка зан тач ним бро јем пљач ки, али ни је упо ре ђен са то та лом.•	
То ни је тач но. То је по раст од око 10 пљач ки. Реч •	 „огро ман по раст“ не од го ва ра у 
ре ал но сти по ве ћа њу бро ја пљач ки. Не бих мо гао да на зо вем „огром ним“ по ве-
ћа ње од 10 је ди ни ца.
Од 508 до 515, то ни је ве ли ко по ве ћа ње.•	
Не, јер 8 или 9 ни је ве ли ка ко ли чи на.•	
Ви ше - ма ње. Од 507 до 515, по сто ји по ве ћа ње, али ни је ве ли ко.•	

[Напомена: уко ли ко раз ме ра гра фи ко на ни је до вољ но ја сна, мо же те при хва ти ти вред но сти 
из ме ђу 5 и 15 за тач но по ве ћа ње бро ја пљачки.]

Код 12:  Не, то ни је тач но. Ме тод та чан, али гре шке у ра чу на њу.
Ме тод и за кљу чи ва ње тач но, али је из ра чу на ти про це нат 0,03%.•	

Без кре ди та 

Код 01: Од го вор Не, али без об ја шње ња или са не до вољ ним или не тач ним об ја шње њем.
Не, не сла жем се.•	
Ре пор тер ни је смео да упо тре би тер мин •	 „огром но“.
Не, ре пор те ри увек пре те ру ју.•	

Код 02: Од го вор Да, за сно ван на ути ску ко ји да је гра фи кон и ко ји ис ти че да је број пљач ки удво стру-
чен.

Да, ви си на ступ ца је удво стру че на.•	
Да, број пљач ки је ско ро удво стру чен.•	

Код 03: Од го вор Да, без об ја шње ња или са об ја шње њи ма дру га чи јим од оних на ве де них у ко ду 
02.

Код 04: Дру га чи ји од го во ри. 

Код 99: Без од го во ра.

609 
(N5)
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ПРО вЕ РА ЗНА ЊА

Пи та ње1: ПРО вЕ РА ЗНА ЊА        М468Q01

У шко ли ко ју по ха ђа Ми на, про фе сор је дао кон трол не за дат ке ко ји се бо ду ју до 100. Про се чан 
број бо до ва ко је је Ми на има ла на че ти ри кон трол на за дат ка био је 60. На пе том кон трол ном, до би ја 
80 бо до ва.

Ко ји је њен про сеч ни број бо до ва по сле пет кон трол них за да та ка?

Про се чан број бо до ва:  ----------------------------------------------------

ПРО вЕ РА ЗНА ЊА: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1:   64.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

556 
(N4)
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РАСТ

МЛА ДИ СУ СвЕ вИ ШИ
На гр аф ик ону је пр ик аз ана пр осе чна в ис ина д ев ој ака и мл ад ића у Х ола нд ији 1998.

Пи та ње 1: РАСТ        М150Q01 - 0 1 9

Од 1980, про сеч на ви си на 20–ого ди шњих де во ја ка по ве ћа ла се за 2,3 cm на 170,6 cm. Ко ли ка 
је би ла про сеч на ви си на 20-ого ди шњих де во ја ка  у 1980? 

Од го вор: ---------------------------------------------------- cm

РАСТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: 168,3 cm (је ди ни ца ме ре је већ упи са на).

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

190 

180 

170 

160 

150 

130 

140 

Висина 

(cm) 
Просечна висина младића (1998)  

Просечна висина девојке (1998) 

Узраст 

(године) 

506 
(N3)
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Пи та ње 2: РАСТ        М150Q03- 01  02  11  12  13  99

Об ја сни ка ко гра фи кон по ка зу је да је у про се ку раст де во ја ка по сле 12 го ди на успо рен.

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

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

РАСТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П2

Пун кр едит

Би тан је кри те ри јум да од го вор са др жи ин фор ма ци ју о „про ме ни“ на ги ба кри ве за де вој ке. Та 
ин фор ма ци ја мо же би ти екс пли цит на и им пли цит на. Ко до ви 11 и 12 при ме њу ју се ка да од го вор екс-
пли цит но по ми ње на гиб кри ве, док се код 13 од но си на им пли цит на по ре ђе ња где уче ник ко ри сти 
ре ал но по ве ћа ње ра ста пре и по сле уз ра ста од 12 го ди на.

Код 11:  Са др жа на ин фор ма ци ја о опа да њу на ги ба кри ве по чев од 12 го ди на, ис ка за на из ра зи ма 
из сва ко днев ног жи во та, а не ма те ма тич ким тер ми ни ма.

Кри ва по ста је све рав ни ја.•	
Ни во кри ве опа да.•	
По сле 12 го ди на кри ва по ста је рав ни ја.•	
Кри ва де во ја ка по ста је рав ни ја, а кри ва мла ди ћа све ви ше ра сте.•	
Ни во кри ве де во ја ка опа да док кри ва де ча ка на ста вља да ра сте.•	

Код 12: Са др жа на ин фор ма ци ја о опа да њу на ги ба кри ве по чев од 12 го ди на, ис ка за на ма те ма тич-
ким тер ми ни ма.

Ви ди се да је на гиб опа да ју ћи.•	
Кри ва по ка зу је опа да ју ћу сто пу ра ста по чев од 12 го ди на.•	
[•	 Ученик је из ра чу нао угао кри ве у од но су на осу x пре и по сле 12. године.]

Оп ште је пра ви ло, уко ли ко су ко ри шће ни тер ми ни као  на гиб кри ве или сто па ра
ста, да су то од го во ри у ко ји ма се уче ник слу жио ма те ма тич ком тер ми но ло ги јом.

Код 13: По ре ђе ње две сто пе ра ста (по ре ђе ње мо же би ти им пли цит но).
Од 10 до12 го ди на по ра сте се при бли жно 15 cm, а од 12 до 20 го ди на са мо око 17 •	
cm.
У уз ра сту од 10 до12 го ди на про сеч но се ра сте го то во 7,5 cm го ди шње, а од 12 до •	
20 го ди на око 2 cm го ди шње.

Без кре ди та 

Код 01: Уче ник ис ти че да раст де во ја ка опа да у од но су на раст де ча ка, али од го вор НЕ са др жи 
на по ме ну о ре ла тив ном на ги бу кри ве за де вој ке, ни ти по ре ђе ња сто па ра ста пре и по сле 
12. го ди не.

Ли ни ја де во ја ка иде ис под ли ни је мла ди ћа.•	
Уко ли ко уче ник ис так не да кри ва де во ја ка по ста је ма ње стр ма и да ИСТО ВРЕ МЕ НО 
опа да у од но су на де ча ке, дај те цео бод (код 11, 12 или 13). Ов де се не тра жи по ре-
ђе ње из ме ђу де ча ка и де вој чи ца; иг но ри ши те, да кле, ин фор ма ци је ко је се од но се на 
тај тип по ре ђе ња и ева лу а ци ју за сни вај те на пре о ста лом де лу од го во ра.

Код 02: Оста ли не тач ни од го во ри. На при мер, од го во ри ко ји се не од но се на ка рак те ри сти ке 
кри ве – бу ду ћи да се екс пли цит но пи та „ка ко ГРА ФИ КОН по ка зу је …“

Де вој ке ра ни је са зре ва ју.•	
За то што де вој ке ула зе у пу бертет ра ни је од де ча ка и убр за ва ње њи хо вог ра ста •	
по чи ње ра ни је.
Де вој ке не ра сту знат ни је по сле 12 го ди на. [•	 Показано је да је раст де во ја ка успо
рен по сле два на ест го ди на, али се кри ва не узи ма у об зир.]

Koд 99 :      Без од го во ра.

559 
(N4)
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Пи та ње 3: РАСТ        М150Q02 - 00  11  21  22  99

С об зи ром на гра фи кон, у ком пе ри о ду жи во та су де вој ке у про се ку ви ше од мла ди ћа истих 
го ди на?

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

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

РАСТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П3

Пун кр едит

Код 21: Та чан ин тер вал (из ме ђу 11 и 13 го ди на).
Из ме ђу 11 и 13 го ди на.•	
Про сеч но, де вој чи це су ви ше од де ча ка из ме ђу 11 и 13 го ди на.•	
11 - 13.•	

Код 22: Ис так ну то је да су де вој чи це ви ше од де ча ка из ме ђу 11 и 12 го ди на. (Тај од го вор је та чан 
у сва ко днев ном го во ру за то што под ра зу ме ва ин тер вал из ме ђу 11 и 13.) 

Де вој ке су ви ше од де ча ка ка да има ју 11 и 12 го ди на.•	
Са (у) 11 и са (у)12 го ди на.•	

Д ел им ичан кр едит

Код 11: Дру га чи ји ску по ви  го ди на (11, 12, 13) ни су укљу че ни у сек ци ју ком плет ног кре ди та.
12 до 13.•	
12.•	
13.•	
11.•	
Од 11,2 до 12,8.•	

Без кре ди та 

Код 00: Дру га чи ји од го во ри.
1998.•	
Де вој чи це су ви ше од де ча ка по сле 13 го ди на.•	
Де вој чи це су ви ше од де ча ка из ме ђу 10 и 11 го ди на.•	

Код 99: Без од го во ра.

529 
(N3)

415 
(N1)
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ТЕ СТИ РА ЊА
Пи та ње 1: РЕ ЗУЛ ТА ТИ ТЕ СТИ РА ЊА      М513Q01 - 0 1 9

До њи гра фи кон по ка зу је ре зул та те про ве ре зна ња ко је су по сти гле две гру пе ђа ка, озна че не 
као „Гру па А“ и „Гру па Б“.

Сре дња оц ена за гр упу А је 62,0 и 64,5 за гр упу Б. См атра се да су ђ аци р еш или ко нтро лни з адa-
так ако им ају 50 или в ише б од ова.

На осно ву гра фи ко на, про фе сор до но си за кљу чак да је гру па Б би ла успе шни ја на овом те сти-
ра њу од гру пе А.

Ђа ци гру пе А не де ле ми шље ње про фе со ра. 
Слу же ћи се гра фи ко ном, по ну ди ма те ма тич ки до каз ко ји би ђа ци гру пе А мо гли ис ко ри сти ти 

да уве ре про фе со ра да гру па Б ни је ап со лут но успе шни ја.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ТЕ СТИ РА ЊА: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: На ве ден је ис пра ван ар гу мент. Ис прав ни ар гу мен ти мо гу се за сни ва ти на бро ју успе шних 
уче ни ка, не сра змер ном ути ца ју нај сла би јих уче ни ка на до би је ни ре зул тат, или бро ју уче-
ни ка ко ји су оства ри ли нај бо љи ре зул тат.

Ви ше је ђа ка ко ји су про шли тест у гру пи А не го у гру пи Б.•	
Ако се за не ма ри нај сла би ји из гру пе А, ђа ци из гру пе А су успе шни ји од оних из •	
гру пе Б.
Ви ше ђа ка из гру пе А не го из гру пе Б има ло је 80 или ви ше бо до ва.•	

 

620 
(N5)
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Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри, на ро чи то од го во ри без ма те ма тич ког обра зло же ња или са не тач-
ним ма те ма тич ким обра зло же њи ма; од го во ри ко ји са мо опи су ју раз ли ке, али  ни су ис-
прав ни ар гу мен ти ко ји би по ка за ли да гру па Б мо жда и ни је успе шни ја.

Нор мал но, ђа ци гру пе А ви ше зна ју не го они из гру пе Б. То по ка зу ју и ре зул та ти •	
про ве ре.
За то што је раз ли ка у ре зул та ти ма нај бо љих и нај го рих ма ња у гру пи Б не го у гру-•	
пи А.
Гру па А има бо ље ре зул та те у ско ру од 80 до 89 и у ско ру од 50 до 59.•	

Код 9 : Без од го во ра.
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СКЕјТ

Алек сан дар је ве ли ки љу би тељ скеј то ва. Он од ла зи у про дав ни цу SKATERS да про ве ри не ке 
це не.

У тој про дав ни ци мо гу ће је ку пи ти ком пле тан скејт. Ме ђу тим, мо гу се ку пи ти одво је но да-
ска, ком плет од 4 точ ка, ком плет од 2 осо ви не као и до дат ни де ло ви, та ко да са ми мо же те са ста ви ти 
скејт.

Це не про из во да у тој про дав ни ци јесу:

Про из вод Це на у зе ди ма

Ком пле тан скејт 82 или 84

Да ска 40, 60 или 65

Ком плет од 4 точ ка 14 или 36

Ком плет од 2 осо ви не 16

Гар ни ту ра до дат них де ло ва 
(ку глич ни ле жа је ви, под ме та-

чи од гу ме, ма ти це и шра фо ви)
10 или 20
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Пи та ње 1: СКЕјТ          М520Q01b

Алек сан дар же ли да сам скло пи скејт. Ко ја је нај ни жа и нај ви ша це на скеј то ва ко је ку пац сам 
скла па, ако ку пи де ло ве у тој про дав ни ци?

(а) Ми ни мал на це на:  ----------------------------------------------------зеда

(б) Мак си мал на це на:  ----------------------------------------------------зеда.

СКЕјТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА P1

Пун кр едит

Код 21: Ми ни мум (80) и мак си мум (137).

Д ел им ичан кр едит

Код 11: Та чан је са мо ми ни мум (80). 

Код 12: Та чан је са мо мак си мум (137). 

Без кре ди та 

Код 00 : Дру га чи ји од го во ри.

Код 99 : Без од го во ра.

Пи та ње 2: СКЕјТ          М520Q02

Про дав ни ца ну ди три раз ли чи та ти па да са ка, два раз ли чи та ком пле та точ ко ва и два ком пле та 
до дат них де ло ва. На рас по ла га њу вам је са мо јед на вр ста осо ви на.

Ко ли ко раз ли чи тих скеј то ва Алек сан дар мо же да скло пи?
А) 6
Б) 8
В) 10
Г) 12

СКЕјТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА P2

Пун кр едит

Код 1: Г) 12.

Без кре ди та 

Код 0 : Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

496 
(N3)

464 
(N2)

570
(N4)
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Пи та ње 3: СКЕјТ          М520Q03

Алек сан дар има 120 зе да и хо ће да за тај но вац ку пи нај ску пљи мо гу ћи скејт.
Ко ли ко ће нов ца по тро ши ти за сва ки од че ти ри еле мен та? Упи ши од го во ре у до њу та бе лу.

СКЕјТ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА P3

Пун кр едит

Код 1: 65 зеда за да ску, 14 за точ ко ве, 16 за осо ви не и 20 за до дат не де ло ве.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

554 
(N4)

Еле ме нат Су ма (зе да)

Да ска

Точ ко ви

Осо ви не

До дат ни де ло ви
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ШЕ МА СТЕ ПЕ НИ ЦА

Пи та ње 1: ШЕ МА СТЕ ПЕ НИ ЦА        М806Q01

Др аган сл аже кв адр ате пр ав ећи ш ему ст еп ен ица. К ор исти сл ед еће ет апе:

Као што се мо же ви де ти, ко ри сти је дан ква драт у ета пи 1, три ква дра та у ета пи 2 и шест ква-
дра та у ета пи 3. 

Ко ли ко ће му ква дра та тре ба ти у че твр тој ета пи?

Од го вор: ---------------------------------------------------- ква дра та.

ШЕ МА СТЕ ПЕ НИ ЦА: УПУТ СТвА ЗА ПРЕ ГЛЕД П1

Пун кр едит

Код 1: 10

Без кре ди та

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

Етапа 1 Eтапа 2 Eтапа 3 

484 
(N3)
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СТЕ ПЕ НИ ШТЕ

Пи та ње 1: СТЕ ПЕ НИ ШТЕ         М547Q01

Д оња ш ема пре дст авља ст еп ен иште са 14 ст еп ен ица, ч ија је уку пна в ис ина 252 cm:

Ко ја је ви си на сва ке од 14 сте пе ни ца?

Ви си на : ---------------------------------------------------- cm. 

СТЕ ПЕ НИ ШТЕ: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1

Пун кр едит

Код 1: 18.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

Укупна висина 252 cm 

Укупна ширина 400 cm 

421 
(N2)
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СТО ЛАР

Пи та ње 1: СТО ЛАР           М266Q01

Ст олар има 32 м етра гр еде и ж ели да оив ичи б ашту. Ра зм атра сл ед еће пл ан ове:

З а окр ужи или Да или Не код св аког пл ана да п ок ажеш м оже ли или не ст олар оив ич ити б ашту 
са 32 м етра гр еде.

План ба ште Ко ри сте ћи овај план, мо же ли иви ца би ти на пра вље на са 32 ме тра гре де?

План А Да / Не
План Б Да / Не
План В Да / Не
План Г Да / Не

СТО ЛАР: НА ЧИН БО ДО вА ЊА П1
Пун кр едит

Код 2: Че ти ри тач на од го во ра.
План А: Да
План Б: Не
План В: Да
План Г : Да

Де ли ми чан кре дит

Код 1: Три тач на од го во ра.

Без кре ди та 

Код 0 : Два, је дан или ни је дан та чан од го вор.

Код 9 : Без од го во ра.

A Б 

6 m 6 m

10 m 10 m 

В Г 

6 m6 m 

10 m 10 m 

700 
(N6)
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ЗЕ МЉО ТРЕС

Пи та ње 1: ЗЕ МЉО ТРЕС         М509Q01

У до ку мен тар ној еми си ји о зе мљо тре си ма и њи хо вој уче ста ло сти рас пра вља ло се и о мо-
гућ но сти пред ви ђа ња зе мљо тре са. 

Је дан ге о лог је твр дио: „У то ку на ред них два де сет го ди на, ве ро ват но ћа да ће Зед град по го ди-
ти зе мљо трес је два пре ма три.“

Ко ја од сле де ћих ре че ни ца нај бо ље из ра жа ва то што је ге о лог хтео да ка же?

А) По што је 
 3,1320
3
2

 , да кле, за 13, од но сно 14 го ди на  до го ди ће се зе мљо трес у 
Зед гра ду.

 

 
3
2

је више од 
 
2
1

,та ко да мо же мо би ти си гур ни да ће Зед град по го ди ти зе мљо-

трес у на ред них 20 го ди на.

В) Ве ћа је ве ро ват но ћа да ће Зед град по го ди ти зе мљо трес у на ред них 20 го ди на, 
не го да га не ће по го ди ти.

Г) Не мо же мо ре ћи шта ће се до го ди ти јер ни ко не мо же би ти си гу ран ка да ће се до-
го ди ти зе мљо трес.

ЗЕ МЉО ТРЕС: УПУТ СТвА ЗА ПРЕ ГЛЕ ДАЊЕ П1

Пун кр едит

Код 1: В) Ве ћа је ве ро ват но ћа да ће Зед гра д по го ди ти зе мљо трес у на ред них 20 го ди на, не го да 
га не ће по го ди ти.

Без кре ди та 

Код 0: Дру га чи ји од го во ри.

Код 9: Без од го во ра.

557 
(N4)

Б)



6. РЕФЕРЕНЦЕ

OECD (2001). Knowledge and Skills for Life: First Results from PISA 2000. Paris, OECD.
OECD (2004). Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003. Paris, OECD.
OECD (2005). PISA 2003 Data Analysis Manuals for SPSS and SAS users. Paris, OECD.
OECD (2005). PISA 2003 Technical Report. Paris, OECD.
OECD (2006). Are students ready for a technologyrich world? What PISA studies tell us. Paris, OECD.
OECD (2006). Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy: A Framework for PISA 2006. Paris, 
OECD.
OECD (2007). Education at a Glance 2007. Paris, OECD.
OECD (2007). PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow’s World (Vol 1). Paris, OECD.
OECD (2007). PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow’s World (Vol 2). Paris, OECD.
OECD (2008). Education at a Glance 2008. Paris, OECD.
OECD (2008). Measuring Improvements in Learning Outcomes: Best Practices to Assess the ValueAdded 
of Schools. Paris, OECD.

Корисне адресе:

www.oecd.org
www.pisa.oecd.org
www.pisaserbia.org
www.ceo.edu.rs



Штампа:
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Фабрисова 10, Београд
телефон: 011/206-7000; факс: 011/206-7009

За штампарију:
Снежана Ранковић
Славица Пешић

Припрема:
Мирослав Јовановић
Валентина Белегишанин

Дизајн корице:
Валентина Белегишанин

Лектура:
Ана Пејић

Коректура:
Драгана Станојевић

Тираж: 2200

CIP – Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд 
 
51 ( 079 . 1 ) 
 

 – , , 1962- 
        Математичка писменост : ПИСА 2003 и ПИСА 
 2006 / Драгица Павловић-Бабић, Александар 
Бауцал. - Београд : Министарство просвете  
Републике Србије : Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања : Институт 
за психологију Филозофског факултета  
Универзитета у Београду, 2009 (Београд : 
Завод за вредовање кавалитета образовања и  
васпитања ) . – 39 стр. : граф. прикази ; 30 
cm 
 
Тираж 2 . 200 . - Напомене уз текст . - 
Библиографија: стр. 39 . 
 
ISBN 978-86-7452-032-1  (МП) 
1. Бауцал, Александар, 1965- [аутор] 
 
COBISS . SR –ID  155903756  
 


