
О ПИСА тестирању 

Верујемо да сте чули за ПИСА тестирање. ПИСА је скраћеница за: Programme 

for International Student Assessment (Међународни програм за процену ученичких 

постигнућа).  Реч је о истраживању које се, на сваке 3 године, одржава на светском нивоу – у, 

чак, 85 земаља света, а циљ је ут врдит и функционанлу писменост  младих људи кроз више 

аспекат а: чит алачка писменост , колико добро примењују основна мат емат ичка и научна 

сазнања и, од ове године, да ли и у којој мери креат ивно размишљају. Испитаници су 

млади људи ваших година. Наша школа има велику част да буде једна од 43 школе из целе 

Србије, које на ПИСА тестирању репрезентују нашу земљу. Резултати се, затим, обрађују за 

све државе учеснице, па је могуће поређење.. На жалост, наша земља показује веома низак 

ниво функционалне писмености  у односу на остале земље, но има знакова побољшања те 

позиције. Ово су званични циљеви учешћа Србије у ПИСА тестирању: 

 утврђивање у којој мери су ученици у Србији припремљени за живот кад заврше 

школу, 

 поређење ученичких постигнућа и услова за учење у различитим земљама 

 унапређење система нашег образовања 

Приликом тестирања, ученици решавају задатке за које није потребна никаква претходна 

припрема. Они се састоје од питања која ни мало не личе на питања класичних тестова који 

се добијају у школи. У питању су задаци који показују сналажење у различитим, реалним  

животним ситуацијама и примену знања која се стичу у школи, али и ван ње, а управо то је 

оно што нашем концепту образовања недостаје – школа је прилично одвојена од реалног 

живота. Иначе, то је оно чему промена стратегије наше образовне политике у будућности 

тежи. Важно је знати да ће резултати на ПИСА тетсирању сигурно утицати на подизање 

квалитета образовања у Србији.  

Можда ћете баш ви бити део узорка за овогодишње тестирање које ће се у нашој школи 

одржати крајем марта.  

Дајемо вам линкове преко којих ћете се упознати са задацима који су били задавани 

приликом претходних тестирања, али и са начином њиховог оцењивања. Саветујемо да се 

опробате у њиховом решавању, независно од вашег евентуалног учешћа на ПИСА тестирању!  

Напомена: Линкови су препоручени од стране Министарства просвете Србије, па су безбедни за 

отварање! 



 

Математичка писменост: http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2018/03/Matematcka-pismenost.pdf 

Разумевање прочитаног: http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2018/03/Razumevanje-procitanog.pdf 

Научна писменост: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/Naucna-

pismenost.pdf 

Задаци дати на сајту листа Политике: 

http://www.politika.rs/scc/clanak/215715/PISA-zadaci-na-sajtu-Politike 

Столар  Површина континента Курсна листа  

Балон Резервоар за воду  Полице за књиге 

Графити  Слагање коцкица  Велики кањон 

Степенице Тврдица и грумен злата  Покретна стаза  

Извоз Љуљашка  Киселе кише 

Резултати тестирања  Обавештење о давању крви  Лишајеви  

Земљотрес  Врелина Разговор преко интернета  

Прање зуба Брзина тркачког аутомобила  Мери Монтегју  

Раст  Мишије богиње Подршка председнику 

Пљачка  Генетски модификовани 

усеви 

Рад на даљину  

 

Све о ПИСИ може се сазнати на званичном сајту ОЕЦД-https://www.oecd.org/pisa/ 

Графикон постигнућа 2018. за све земље, међу којима је и Србија: 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png 
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