
Vsebinsko področje: Merjenje

Opis: Poišče ploščino med dvema pravokotnikoma, ko je eden vsebovan v drugem 
tako, da so njune stranice vzporedne.

Hongkong † 79 (2,0) ▲

 Singapur  78 (2,6) ▲

Japonska  74 (1,9) ▲

Tajvan  73 (2,1) ▲

Južna Koreja  67 (1,7) ▲

Nizozemska † 57 (4,4) ▲

Avstralija  52 (2,6) ▲

Malezija  52 (2,1) ▲

Slovaška  51 (3,3) ●
Kanada  51 (3,0) ●

Belgija (Fl) † 51 (2,2) ▲

Finska  46 (3,0) ●
Madžarska  46 (2,7) ●

Slovenija  46 (3,2) ●
Ciper  45 (3,0) ●
Italija  45 (2,7) ●

Bolgarija  42 (3,4) ●
Medn. povprečje  42 (0,4)

Češka  40 (3,5) ●
Anglija † 40 (3,3) ●

Nova Zelandija  40 (2,6) ●
Tunizija  38 (2,0) ●

Ruska federacija  38 (3,2) ●
Tajska  35 (2,1) ●

Moldavija  34 (2,7) ●
ZDA  33 (1,6) ▼

Maroko  31 (2,1) ▼

Litva 1‡ 31 (3,0) ▼

Makedonija  30 (2,5) ▼

Romunija  29 (2,6) ▼

Jordanija  29 (2,3) ▼

Izrael 2 28 (2,1) ▼

Latvija (LGŠ) 1 28 (2,5) ▼

Iran  26 (2,1) ▼

Indonezija  25 (2,0) ▼

Turčija  22 (1,6) ▼

Čile  18 (1,6) ▼

Filipini  15 (1,2) ▼

JAR  15 (1,2) ▼

*
†

1

2

‡

( )

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).

Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Tabela 2.2: Mejnik znanja zgornjih 10% učencev za TIMSS – primer 1

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 10% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja
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Vsebinsko področje: Predstavitev podatkov, analiza in verjetnost

Opis: Izbere potrebne podatke iz dveh oglasov da reši zapleteno besedilno nalogo, ki 
vključuje decimalna števila. 

Singapur  57 (2,1) ▲

Južna Koreja  52 (1,5) ▲

Tajvan  50 (1,8) ▲

Belgija (Fl) † 42 (1,7) ▲

Japonska  39 (1,5) ▲

Slovaška  36 (2,3) ▲

Slovenija  36 (2,1) ▲

Madžarska  35 (2,1) ▲

Latvija (LGŠ) 1 35 (2,1) ▲

Hongkong † 34 (1,8) ▲

Češka  34 (2,5) ▲

Kanada  32 (1,8) ▲

Ruska federacija  30 (2,4) ●
Avstralija  29 (2,0) ●

Finska  28 (2,0) ●
Italija  27 (1,7) ●
ZDA  26 (1,4) ●

Nizozemska † 25 (2,7) ●
Litva 1‡ 25 (2,0) ●

Medn. povprečje  24 (0,3)
Bolgarija  22 (2,6) ●

Tajska  21 (1,8) ●
Ciper  21 (1,8) ●

Romunija  20 (2,2) ●
Malezija  19 (1,4) ▼

Izrael 2 19 (1,5) ▼

Nova Zelandija  18 (1,7) ▼

Makedonija  17 (1,3) ▼

Anglija † 17 (1,9) ▼

Moldavija  16 (1,8) ▼

Jordanija  12 (1,1) ▼

Turčija  10 (1,3) ▼

Tunizija  9 (0,8) ▼

Iran  9 (0,7) ▼

Čile  5 (1,0) ▼

Indonezija  5 (0,5) ▼

Filipini  3 (0,7) ▼

Maroko  2 (0,4) ▼

JAR  1 (0,3) ▼

*
†

1

2

‡

( )
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega 
Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 
upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).

Tabela 2.3: Mejnik znanja zgornjih 10% učencev za TIMSS – primer 2

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 10% učencev.

Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečjaPrikazan odgovor je primer popolnega pravilnega odgovora učenca. 

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
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Vsebinsko področje: Geometrija

Opis: Uporabi lastnosti podobnih trikotnikov, da poišče dolžino ustrezne stranice.

Južna Koreja  70 (1,9) ▲

Japonska  68 (1,9) ▲

Singapur  64 (2,7) ▲

Hongkong † 56 (2,2) ▲

Tajvan  52 (2,3) ▲

Belgija (Fl) † 50 (3,2) ▲

Nizozemska † 44 (3,1) ●
Madžarska  43 (2,9) ●

Ruska federacija  41 (2,7) ●
Finska  39 (2,9) ●

Avstralija  39 (2,8) ●
Romunija  38 (2,9) ●
Slovaška  38 (3,0) ●

Medn. povprečje  37 (0,4)
ZDA  36 (1,6) ●

Moldavija  36 (2,4) ●
Kanada  35 (2,2) ●

Nova Zelandija  34 (2,7) ●
Slovenija  34 (2,4) ●

Anglija † 34 (2,7) ●
Bolgarija  33 (3,8) ●

Češka  32 (2,5) ●
Malezija  32 (1,9) ●
Jordanija  32 (2,1) ●

Litva 1‡ 31 (2,6) ●
Ciper  31 (2,1) ●

Latvija (LGŠ) 1 30 (2,8) ●
Tajska  30 (1,9) ▼

Italija  29 (2,4) ▼

Izrael 2 29 (2,4) ●
Makedonija  27 (2,5) ▼

Filipini  27 (1,4) ▼

Indonezija  26 (2,0) ▼

Iran  26 (2,1) ▼

Tunizija  24 (1,9) ▼

Čile  23 (1,7) ▼

JAR  23 (1,3) ▼

Turčija  22 (1,4) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
†

1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).

Tabela 2.4: Mejnik znanja zgornjih 10% učencev za TIMSS – primer 3

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 10% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja
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Vsebinsko področje: Algebra

Opis: Iz danih začetnih členov zaporedja in, npr. 50. člena, posploši, da poišče 
naslednji člen zaporedja. 

Južna Koreja  70 (1,2) ▲

Tajvan  68 (1,5) ▲

Japonska  66 (1,6) ▲

Singapur  65 (2,4) ▲

Hongkong † 57 (2,0) ▲

Nizozemska † 48 (3,0) ▲

Belgija (Fl) † 44 (1,7) ▲

Kanada  43 (2,2) ▲

Avstralija  39 (2,3) ▲

Madžarska  38 (1,9) ▲

Malezija  37 (1,7) ▲

Slovenija  37 (2,3) ●
Anglija † 35 (2,5) ●

ZDA  34 (1,3) ▲

Češka  34 (2,5) ●
Slovaška  31 (2,5) ●

Nova Zelandija  31 (2,0) ●
Medn. povprečje  30 (0,3)

Finska  30 (2,2) ●
Izrael 2 27 (1,6) ●

Ruska federacija  27 (2,0) ●
Moldavija  26 (2,3) ●
Bolgarija  26 (2,2) ●

Tajska  25 (2,0) ●
Italija  24 (1,8) ▼

Indonezija  24 (1,6) ▼

Latvija (LGŠ) 1 22 (2,1) ▼

Romunija  19 (2,0) ▼

Litva 1‡ 19 (1,9) ▼

Ciper  15 (1,5) ▼

Makedonija  13 (1,3) ▼

Jordanija  13 (1,3) ▼

Turčija  11 (1,2) ▼

Filipini  9 (0,9) ▼

Čile  8 (1,0) ▼

Tunizija  8 (0,9) ▼

Iran  8 (0,9) ▼

JAR  3 (0,6) ▼

Maroko  3 (0,5) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
†

1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 
Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).

Tabela 2.5: Mejnik znanja zgornjih 10% učencev za TIMSS – primer 4

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 10% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Prikazan odgovor je primer popolnega pravilnega odgovora učenca. 

Državno povprečje je statistično 
pomembno višje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično 
pomembno nižje od mednarodnega 

povprečja
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: Osenči kvadratke v pravokotni mreži, da predstavi dani ulomek.  

Singapur 89 (1,7) ▲

Hongkong 87 (1,7) ▲

Belgija (Fl) 87 (1,8) ▲

Južna Koreja 81 (1,4) ▲

Tajvan 80 (1,9) ▲

Japonska 78 (1,9) ▲

Malezija 73 (2,1) ▲

Kanada 68 (2,6) ▲

Finska 65 (2,5) ▲

Madžarska 63 (2,5) ▲

Nizozemska 61 (4,7) ●
Avstralija 60 (2,9) ▲

Slovenija 55 (2,7) ●
Bolgarija 54 (4,3) ●

Ciper 54 (2,6) ●
Anglija 52 (2,9) ●

Slovaška 52 (3,3) ●
Ruska federacija 52 (3,2) ●

ZDA 49 (1,9) ●
Medn. povprečje 49 (0,4)

Tajska 49 (2,9) ●
Nova Zelandija 46 (2,9) ●

Italija 46 (2,6) ●
Latvija (LGŠ) 46 (2,8) ●

Moldavija 44 (3,2) ●
Češka 42 (3,2) ●
Izrael 40 (2,4) ▼

Romunija 39 (2,9) ▼

Makedonija 32 (2,4) ▼

Jordanija 31 (2,3) ▼

Iran 31 (2,1) ▼

Tunizija 28 (1,8) ▼

Turčija 26 (2,2) ▼

Litva 26 (2,8) ▼

Indonezija 21 (2,0) ▼

Čile 13 (1,7) ▼

Filipini 11 (1,3) ▼

Maroko 8 (1,1) ▼

JAR 7 (1,4) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
†

1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Tabela 2.7: Mejnik znanja zgornjih 25% učencev za TIMSS – primer 5

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 
Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečjaPrikazan odgovor je primer pravilnega odgovora učenca.

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: Reši večstopenjsko besedilno nalogo, ki vključuje deljenje količin v danem 
razmerju. 

Singapur  84 (2,0) ▲

Tajvan  75 (1,8) ▲

Hongkong † 72 (2,1) ▲

Južna Koreja  69 (1,4) ▲

Japonska  67 (2,0) ▲

Malezija  65 (2,0) ▲

Slovenija  60 (2,7) ▲

Belgija (Fl) † 60 (3,7) ▲

Madžarska  58 (2,5) ▲

Moldavija  54 (3,1) ▲

Češka  54 (3,8) ●
Slovaška  54 (3,3) ●

Litva 1‡ 54 (2,9) ▲

Nizozemska † 53 (4,5) ●
Ruska federacija  52 (3,1) ●

Bolgarija  50 (3,9) ●
Latvija (LGŠ) 1 48 (3,4) ●

Finska  47 (3,2) ●
Kanada  46 (2,4) ●

Medn. povprečje  44 (0,4)
Avstralija  44 (3,2) ●
Romunija  43 (3,1) ●

ZDA  41 (2,0) ●
Ciper  40 (2,5) ●

Tunizija  39 (2,0) ●
Tajska  38 (2,3) ●
Italija  36 (2,6) ●

Nova Zelandija  33 (2,7) ▼

Anglija † 31 (2,6) ▼

Izrael 2 30 (2,5) ▼

Makedonija  30 (2,6) ▼

Iran  28 (2,1) ▼

Indonezija  27 (1,8) ▼

Turčija  26 (1,9) ▼

Jordanija  23 (2,0) ▼

Čile  22 (1,7) ▼

Filipini  12 (1,3) ▼

JAR  9 (1,3) ▼

Maroko  3 (0,6) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Tabela 2.8: Mejnik znanja zgornjih 25% učencev za TIMSS – primer 6

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 25% učencev.

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Odstotek
pravilnih

odgovorov

Prikazan odgovor je primer pravilnega odgovora učenca. 
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Vsebinsko področje: Merjenje

Opis: Izračuna ploščino pravokotnika, ki je vsebovan v paralelogramu dane velikosti.

Singapur  83 (1,5) ▲

Japonska  80 (1,2) ▲

Hongkong † 78 (1,6) ▲

Južna Koreja  78 (1,3) ▲

Tajvan  75 (1,4) ▲

Belgija (Fl) † 65 (2,0) ▲

Kanada  58 (1,6) ▲

Slovaška  57 (2,5) ▲

Finska  57 (2,3) ▲

Malezija  56 (1,9) ▲

Nizozemska † 55 (4,7) ●
Avstralija  55 (1,8) ▲

Bolgarija  52 (3,2) ●
Slovenija  49 (2,1) ●

Ruska federacija  49 (2,8) ●
Italija  48 (2,1) ●

Anglija † 48 (2,3) ●
Češka  46 (2,9) ●

Madžarska  45 (2,0) ●
Latvija (LGŠ) 1 44 (2,5) ●

Medn. povprečje  43 (0,3)
Romunija  43 (2,7) ●

Nova Zelandija  41 (2,3) ●
Ciper  41 (1,9) ●

Moldavija  38 (2,6) ●
Tunizija  38 (1,6) ▼

Litva 1‡ 35 (2,4) ▼

ZDA  34 (1,4) ▼

Tajska  33 (2,1) ▼

Izrael 2 28 (1,8) ▼

Jordanija  26 (1,5) ▼

Iran  25 (2,0) ▼

Makedonija  25 (1,9) ▼

Turčija  20 (1,7) ▼

Indonezija  20 (1,4) ▼

Maroko  8 (0,9) ▼

Čile  7 (1,2) ▼

Filipini  6 (1,0) ▼

JAR  3 (0,7) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Tabela 2.9: Mejnik znanja zgornjih 25% učencev za TIMSS – primer 7

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Prikazan odgovor je primer pravilnega odgovora učenca.

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
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Vsebinsko področje: Geometrija

Opis: Določi število trikotnikov dane velikosti, ki so potrebni za  pokritje danega 
pravokotnika. 

Japonska  80 (1,8) ▲

Južna Koreja  76 (1,7) ▲

Hongkong † 75 (2,0) ▲

Singapur  72 (2,2) ▲

Belgija (Fl) † 68 (2,7) ▲

Nizozemska † 66 (3,8) ▲

Malezija  60 (2,2) ▲

Tajvan  60 (1,8) ▲

Madžarska  59 (2,4) ▲

Slovenija  57 (2,6) ▲

Slovaška  57 (3,1) ▲

Avstralija  56 (2,7) ▲

Češka  55 (3,6) ●
Nova Zelandija  55 (2,4) ▲

Kanada  50 (2,4) ●
Finska  49 (2,8) ●
Italija  49 (2,7) ●

Anglija † 48 (2,6) ●
Latvija (LGŠ) 1 48 (2,9) ●

ZDA  47 (2,0) ●
Medn. povprečje  46 (0,4)

Ruska federacija  44 (2,8) ●
Litva 1‡ 43 (3,2) ●

Iran  42 (2,1) ●
Izrael 2 41 (2,1) ●

Tajska  40 (2,0) ●
Ciper  37 (3,1) ●

Moldavija  37 (2,8) ▼

Romunija  35 (2,7) ▼

Bolgarija  34 (3,8) ▼

Tunizija  33 (1,9) ▼

Turčija  30 (1,7) ▼

Makedonija  30 (2,6) ▼

Indonezija  29 (1,9) ▼

Čile  27 (1,8) ▼

Jordanija  26 (2,0) ▼

Maroko  21 (1,7) ▼

Filipini  15 (1,4) ▼

JAR  12 (1,5) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Tabela 2.10: Mejnik znanja zgornjih 25% učencev za TIMSS – primer 8

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov
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Vsebinsko področje: Algebra

Opis: Reši linearno enačbo s prehodom preko enačaja.

Japonska  85 (1,4) ▲

Hongkong † 80 (1,9) ▲

Južna Koreja  80 (1,5) ▲

Slovaška  78 (2,6) ▲

Ruska federacija  77 (3,1) ▲

Slovenija  76 (2,8) ▲

Singapur  75 (2,8) ▲

Madžarska  74 (2,6) ▲

Tajvan  73 (2,0) ▲

Romunija  70 (3,2) ▲

Češka  66 (2,8) ▲

Litva 1‡ 62 (3,4) ▲

Latvija (LGŠ) 1 58 (2,9) ▲

Belgija (Fl) † 58 (1,9) ▲

Moldavija  56 (3,0) ▲

Makedonija  54 (3,1) ●
Ciper  51 (3,4) ●
Izrael 2 51 (3,1) ●
Italija  46 (2,8) ●

Medn. povprečje  44 (0,4)
Malezija  43 (2,7) ●
Bolgarija  34 (3,1) ▼

ZDA  34 (1,8) ▼

Kanada  33 (3,1) ▼

Turčija  32 (2,6) ▼

Avstralija  31 (3,0) ▼

Tajska  29 (2,8) ▼

Anglija † 26 (2,7) ▼

Finska  24 (2,9) ▼

Iran  23 (1,8) ▼

Nizozemska † 19 (2,9) ▼

Nova Zelandija  19 (2,0) ▼

Jordanija  18 (1,9) ▼

Indonezija  18 (2,0) ▼

Čile  12 (1,9) ▼

Maroko  7 (1,0) ▼

Filipini  6 (1,4) ▼

Tunizija  6 (1,0) ▼

JAR  5 (0,9) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2 Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo 
‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečjaPrikazan odgovor je primer pravilnega odgovora učenca.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Tabela 2.11: Mejnik znanja zgornjih 25% učencev za TIMSS – primer 9

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja zgornjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: V besedilni nalogi uporabi zaokroževanje, da prepozna številski izraz, ki da 
najboljšo oceno produkta dveh števil.

Singapur  94 (1,0) ▲

Hongkong † 85 (1,7) ▲

Belgija (Fl) † 83 (3,0) ▲

Japonska  82 (1,4) ▲

Južna Koreja  82 (1,2) ▲

Tajvan  81 (1,5) ▲

Nizozemska † 81 (3,1) ▲

Finska  79 (2,5) ▲

ZDA  79 (1,8) ▲

Slovaška  78 (2,4) ▲

Madžarska  78 (2,1) ▲

Kanada  78 (2,1) ▲

Češka  78 (2,3) ▲

Malezija  78 (1,6) ▲

Avstralija  77 (2,3) ▲

Slovenija  76 (2,5) ▲

Anglija † 74 (2,8) ▲

Nova Zelandija  67 (2,6) ●
Ruska federacija  65 (2,7) ●

Medn. povprečje  65 (0,4)
Izrael 2 63 (2,4) ●

Latvija (LGŠ) 1 62 (2,6) ●
Ciper  60 (2,7) ●

Bolgarija  60 (4,7) ●
Tajska  58 (2,3) ●

Jordanija  58 (2,3) ●
Litva 1‡ 57 (3,5) ●

Romunija  55 (3,0) ●
Makedonija  53 (2,8) ▼

Italija  52 (2,5) ▼

Moldavija  52 (2,7) ▼

Turčija  50 (2,0) ▼

Čile  48 (2,4) ▼

Tunizija  48 (2,1) ▼

Iran  48 (2,0) ▼

Indonezija  44 (2,1) ▼

Filipini  42 (1,9) ▼

JAR  30 (1,8) ▼

Maroko  17 (1,3) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Tabela 2.13: Mejnik znanja 50% učencev za TIMSS – primer 10

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja 50% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
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Vsebinsko področje: Geometrija

Opis: Iz danih koordinat določi točko na mreži s skalama po pet enot, ko točka leži 
med mrežnimi črtami. 

Japonska  84 (1,7) ▲

Južna Koreja  84 (1,4) ▲

Tajvan  83 (1,5) ▲

Hongkong † 81 (1,7) ▲

Singapur  80 (2,3) ▲

Nizozemska † 78 (2,5) ▲

Malezija  78 (1,7) ▲

Slovenija  76 (2,4) ▲

Slovaška  76 (2,5) ▲

Anglija † 75 (3,2) ▲

Avstralija  74 (2,3) ▲

Finska  72 (2,7) ▲

Nova Zelandija  72 (2,6) ▲

Madžarska  71 (2,5) ▲

Ruska federacija  71 (2,2) ▲

Belgija (Fl) † 71 (2,5) ▲

Kanada  67 (2,6) ▲

ZDA  67 (1,6) ▲

Litva 1‡ 63 (2,9) ●
Italija  62 (2,2) ●
Češka  58 (3,2) ●

Medn. povprečje  58 (0,4)
Jordanija  57 (2,6) ●

Iran  55 (2,2) ●
Bolgarija  53 (2,8) ●

Izrael 2 51 (2,7) ●
Indonezija  50 (2,1) ▼

Moldavija  48 (2,9) ▼

Romunija  47 (2,7) ▼

Latvija (LGŠ) 1 46 (2,9) ▼

Makedonija  44 (2,7) ▼

Tajska  37 (2,2) ▼

Turčija  32 (1,9) ▼

Maroko  26 (2,1) ▼

Ciper  24 (2,1) ▼

Filipini  23 (1,7) ▼

Čile  23 (1,6) ▼

JAR  20 (1,7) ▼

Tunizija  10 (1,2) ▼

*
†

1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično 
pomembno nižje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično 
pomembno višje od mednarodnega 

povprečja

Tabela 2.14: Mejnik znanja 50% učencev za TIMSS – primer 11

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja 50% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.
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Vsebinko področje: Algebra

Opis: Prepozna linearno enačbo z eno spremenljivko, ki utreza danemu verbalnemu 
opisu.  

Hongkong † 93 (0,9) ▲

Singapur  89 (1,7) ▲

Japonska  86 (0,8) ▲

Južna Koreja  85 (0,7) ▲

Tajvan  84 (1,1) ▲

Slovenija  83 (1,1) ▲

Kanada  82 (1,0) ▲

Ruska federacija  82 (1,6) ▲

Slovaška  81 (1,5) ▲

Belgija (Fl) † 81 (1,2) ▲

Nizozemska † 80 (2,5) ▲

Madžarska  80 (1,3) ▲

ZDA  77 (1,3) ▲

Bolgarija  76 (2,0) ▲

Avstralija  72 (1,9) ▲

Češka  72 (1,7) ▲

Latvija (LGŠ) 1 71 (1,6) ▲

Litva 1‡ 71 (1,8) ●
Finska  68 (1,5) ●
Izrael 2 68 (1,7) ●

Tajska  67 (1,5) ●
Romunija  67 (2,1) ●

Ciper  66 (1,3) ●
Medn. povprečje  65 (0,3)

Moldavija  65 (1,6) ●
Makedonija  63 (1,9) ●

Anglija † 62 (2,1) ●
Italija  58 (1,6) ▼

Nova Zelandija  58 (2,2) ▼

Tunizija  58 (1,4) ▼

Malezija  57 (1,8) ▼

Jordanija  46 (1,4) ▼

Iran  46 (1,5) ▼

Turčija  41 (1,6) ▼

Čile  38 (1,6) ▼

Indonezija  37 (1,4) ▼

Maroko  35 (1,1) ▼

JAR  21 (1,3) ▼

Filipini  19 (1,6) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2 Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo 
‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Tabela 2.15: Mejnik znanja 50% učencev za TIMSS – primer 12

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja 50% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: Zaokroži, da oceni vsoto dveh tromestnih števil.

Singapur  97 (0,5) ▲

Belgija (Fl) † 96 (0,7) ▲

Japonska  95 (0,5) ▲

Nizozemska † 95 (0,8) ▲

Hongkong † 93 (0,7) ▲

Kanada  93 (0,7) ▲

ZDA  93 (0,7) ▲

Madžarska  93 (0,9) ▲

Južna Koreja  93 (0,6) ▲

Slovenija  92 (0,8) ▲

Anglija † 92 (1,0) ▲

Češka  91 (1,0) ▲

Avstralija  91 (0,8) ▲

Finska  91 (1,0) ▲

Slovaška  90 (1,1) ▲

Tajvan  89 (0,7) ▲

Nova Zelandija  88 (1,0) ▲

Malezija  88 (0,8) ▲

Latvija (LGŠ) 1 87 (1,4) ▲

Bolgarija  86 (1,6) ▲

Ciper  85 (1,1) ▲

Litva 1‡ 84 (1,5) ●
Ruska federacija  83 (1,9) ●

Izrael 2 83 (1,6) ●
Medn. povprečje  80 (0,2)

Makedonija  79 (1,4) ●
Italija  77 (1,9) ●

Tajska  77 (1,5) ●
Turčija  74 (1,3) ▼

Romunija  73 (1,8) ▼

Tunizija  67 (1,3) ▼

Jordanija  66 (1,5) ▼

Moldavija  66 (1,6) ▼

Čile  65 (1,3) ▼

Iran  58 (1,5) ▼

Indonezija  54 (1,6) ▼

Filipini  53 (1,6) ▼

Maroko  43 (1,2) ▼

JAR  37 (1,6) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Tabela 2.17: Mejnik znanja spodnjih 25% učencev za TIMSS – primer 13

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja spodnjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično pomembno 
ne razlikuje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: S prehodom čez desetice odšteje decimalni števili s tremi decimalnimi mesti.

Malezija  92 (1,1) ▲

Singapur  90 (1,4) ▲

Madžarska  90 (1,7) ▲

Slovenija  90 (1,6) ▲

Južna Koreja  88 (1,2) ▲

Ruska federacija  88 (1,9) ▲

Slovaška  87 (2,1) ▲

Japonska  86 (1,3) ▲

Litva 1‡ 86 (2,1) ▲

Češka  85 (2,8) ●
Tajvan  84 (1,5) ▲

Hongkong † 83 (1,8) ▲

Tajska  83 (1,6) ▲

Tunizija  82 (1,6) ●
Bolgarija  81 (2,6) ●

Moldavija  80 (2,3) ●
Kanada  80 (1,8) ●

Latvija (LGŠ) 1 79 (2,4) ●
Indonezija  78 (1,9) ●
Romunija  77 (2,5) ●

ZDA  77 (1,7) ●
Italija  77 (2,3) ●

Medn. povprečje  77 (0,4)
Čile  75 (1,7) ●

Avstralija  74 (2,7) ●
Belgija (Fl) † 73 (2,0) ●

Finska  72 (3,0) ●
Ciper  71 (2,2) ●

Makedonija  71 (2,4) ●
Iran  71 (2,3) ●

Turčija  71 (1,9) ●
Nizozemska † 69 (4,3) ●

Filipini  69 (1,8) ▼

Jordanija  65 (2,4) ▼

Izrael 2 63 (2,5) ▼

Maroko  62 (2,5) ▼

Nova Zelandija  61 (2,5) ▼

Anglija † 59 (2,7) ▼

JAR  42 (1,8) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Tabela 2.18: Mejnik znanja spodnjih 25% učencev za TIMSS – primer 14

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja spodnjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.
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Vsebinsko področje: Ulomki in pomen števil

Opis: Odšteje štirimestni števili vključujoči ničle.

Malezija  94 (0,9) ▲

Singapur  92 (1,3) ▲

Tajvan  90 (1,2) ▲

Hongkong † 90 (1,3) ▲

Južna Koreja  88 (1,2) ▲

Madžarska  87 (1,8) ▲

Slovaška  86 (1,9) ▲

Japonska  86 (1,4) ▲

Belgija (Fl) † 85 (2,1) ▲

Slovenija  83 (2,2) ▲

Kanada  83 (1,4) ▲

Češka  82 (2,4) ●
ZDA  81 (1,6) ▲

Litva 1‡ 80 (2,7) ●
Tunizija  80 (1,7) ▲

Ruska federacija  79 (2,2) ●
Moldavija  79 (2,2) ●

Nizozemska † 79 (3,4) ●
Avstralija  77 (2,5) ●

Tajska  77 (1,8) ●
Finska  76 (2,4) ●

Bolgarija  76 (2,9) ●
Medn. povprečje  74 (0,4)

Latvija (LGŠ) 1 74 (3,1) ●
Iran  73 (1,9) ●

Ciper  70 (2,2) ●
Turčija  69 (1,9) ●

Jordanija  69 (2,1) ●
Romunija  68 (2,9) ●

Izrael 2 67 (2,4) ●
Italija  67 (2,7) ●

Makedonija  65 (2,7) ▼

Čile  59 (2,0) ▼

Filipini  58 (1,9) ▼

Nova Zelandija  58 (2,4) ▼

Indonezija  55 (2,6) ▼

Maroko  54 (2,1) ▼

Anglija † 51 (3,1) ▼

JAR  37 (2,0) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Tabela 2.19: Mejnik znanja spodnjih 25% učencev za TIMSS – primer 15

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja spodnjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 
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Vsebinsko področje: Predstavitev podatkov, analiza in verjetnost

Opis: Prebere meritev s termometra in določi mesto na odčitane meritve v tabeli.  

Japonska  96 (0,8) ▲

Singapur  95 (0,9) ▲

Belgija (Fl) † 95 (1,5) ▲

Finska  93 (1,4) ▲

Južna Koreja  92 (0,9) ▲

Anglija † 92 (2,2) ▲

Tajvan  91 (1,2) ▲

Slovenija  91 (1,7) ▲

Češka  91 (1,9) ▲

Avstralija  91 (2,2) ▲

Slovaška  91 (1,5) ▲

Hongkong † 90 (1,5) ▲

Nizozemska † 90 (2,6) ▲

Kanada  89 (2,6) ▲

ZDA  89 (1,2) ▲

Nova Zelandija  88 (1,9) ▲

Madžarska  87 (2,0) ▲

Ciper  86 (1,4) ▲

Ruska federacija  85 (2,6) ●
Malezija  85 (1,4) ▲

Litva 1‡ 84 (2,4) ●
Latvija (LGŠ) 1 83 (2,3) ●

Italija  81 (2,0) ●
Medn. povprečje  79 (0,3)

Izrael 2 74 (2,0) ●
Bolgarija  72 (2,8) ●

Čile  67 (1,9) ▼

Moldavija  66 (2,8) ▼

Romunija  65 (2,8) ▼

Jordanija  65 (1,9) ▼

Makedonija  65 (2,9) ▼

Iran  59 (2,5) ▼

Filipini  54 (2,0) ▼

Indonezija  50 (2,3) ▼

JAR  43 (2,1) ▼

Turčija  38 (1,9) ▼

* Nalogo je pravilno rešila večina učencev, ki so dosegli ta mejnik znanja.
† Stopnja sodelovanja v vzorcu je bila izpolnjena šele po vključitvi rezervnih šol (glej Tabelo A.8).
1

upoštevane samo šole z latvijskim jezikom.
2

‡

( ) Standardna napaka ocene je navedena v oklepaju. Zaradi zaokroževanja na najbližjo celo vrednost, so lahko vsote neskladne.

Nacionalna želena populacija pokriva manj kot 90% nacionalne želene populacije (glej Tabelo A.5).
V Litvi je bila v raziskavo zajeta ista skupina učencev kot v drugih državah, vendar kasneje leta 1999, v začetku naslednjega šolskega leta.

Državno povprečje je statistično pomembno 
nižje od mednarodnega povprečja

Državno povprečje je statistično pomembno 
višje od mednarodnega povprečja

Nacionalna želena populacija ne pokriva vseh mednarodnih želenih populacij (glej Tabelo A.5). Ker pokritost pade pod 65%, so v Latviji 

Tabela 2.20: Mejnik znanja spodnjih 25% učencev za TIMSS – primer 16

Primer naloge, ki jo pravilno rešijo* učenci z dosežkom, ki je enak mejniku znanja spodnjih 25% učencev.
Odstotek
pravilnih

odgovorov

Državno povprečje se statistično 
pomembno ne razlikuje od mednarodnega 

povprečja
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