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Резултати от  
Международното изследване на уменията по 

математика и природни науки на 
учениците от 4. клас 



TIMSS 2015 в България 

• Първо участие в 4. клас 

• Период на провеждане: 14.04.2015 – 30.04.2015  

• Участие: 

• 4228 ученици в 4. клас 

• 233 начални учители 

• 149 училища (начални, основни и средни) 

• 4165 родители 



Изследователски инструментариум 

Тестови книжки: 
• 14 тестови книжки, съдържащи 2 части със задачи по: 

• математика  
• природни науки  

 

Въпросници: 
• за ученика 
• за учителя 
• за директора 
• за родителите 
 
 
 

 
 

• Всеки ученик получава по една тестова книжка и един въпросник 
• Време за работа върху тестовите книжки – 2 сесии по 36 минути 

(средно 20 задачи във всяка част) 
• Време за попълване на въпросника за ученика – средно 30 минути 

 

 



Разпределение на задачите в TIMSS 2015 

Числа 
52% 

Геометрични 
фигури 

33% 

Данни 
15% 

Задачи по математика 

Биология 
46% 

Физика 
35% 

Физическа 
география 

19% 

Задачи по природни науки 



TIMSS 2015 

Резултати по математика 



Разпределение на постиженията по математика 



Разпределение в зависимост от праговите стойности на постиженията 



Разпределение на постиженията в зависимост от съдържателните области 



Разпределение на постиженията в зависимост от познавателните процеси 



TIMSS 2015 

Примерни задачи по 

математика 



Примерна задача 1 по математика 



Примерна задача 2 по математика 



Примерна задача 3 по математика 



TIMSS 2015 

Резултати по природни науки 



Разпределение на постиженията по природни науки 



Разпределение в зависимост от праговите стойности на постиженията 



Разпределение на постиженията в зависимост от съдържателните области 



Разпределение на постиженията в зависимост от познавателните процеси 



TIMSS 2015 

Примерни задачи по 

природни науки 



Примерна задача 1 по природни науки 



Примерна задача 2 по природни науки 



Примерна задача 3 по природни науки 



Фактори, влияещи върху постиженията по 
математика и природни науки 

• Посещаването на детска градина или 
предучилищна група 
 

• Семейството и семейната среда 
• Наличието на образователни възможности 
• Ранните занимания за ограмотяване 

 
• Училищния климат и учебната среда 

• Дисциплината и сигурността 
• Социално-икономическия статус на учениците 
• Вниманието към образователния напредък на 

учениците 
 
 
 
 





Семейство и семейна среда 



 Ранни занимания за ограмотяване в семейството 



Училище и училищна среда 



Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

Международен консорциум: 

• TIMSS&PIRLS International Study Center – Международен 
изследователски център към Lynch School of Education, Boston Collage 

• International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) - Международна асоциация за оценяване на постиженията в 
образованието  

• IEA Data Processing and Research Center - Център за обработка на 
данни и изследвания към Международната асоциация за оценяване 
на постиженията в образованието  

• Statistics Canada – Център по статистика Канада 

 

Координатор на TIMSS 2015 за България:  

• Център за контрол и оценка на качеството на училищното 
образование към Министерство на образованието и науката 

 



Координатор на изследването 
Марина Мавродиева 

главен експерт в ЦКОКУО 
02/9705657 

m.mavrodieva@mon.bg 


