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PISA 2012 MATEMAATIKARAAMISTIK

SISSEJUHATUS
1.
Matemaatikatestil on PISA 2012 jaoks eriline tähtsus, sest matemaatika on siin peamine testitav
valdkond. Kuigi PISA testis matemaatikat ka aastatel 2000, 2003, 2006 ja 2009, oli see valdkond fookuses
ainult aastal 2003.
2.
PISA 2012 raamistiku eesmärk on selgemalt välja tuua 15-aastastesse õpilastesse puutuv
matemaatika ning samal ajal tagada, et koostatavad ülesanded oleksid püstitatud sisukas ja autentses
kontekstis. Aastal 2012 saavad maad kasutada uut vabatahtlikku matemaatika arvutitesti (CBAM).
Matemaatilise kirjaoskuse definitsioon
3.
Noore inimese valmisolekus eluks kaasaegses ühiskonnas on matemaatikast arusaamine kesksel
kohal. Kasvav osa igapäevaelus, sealhulgas tööl ja ametialastes kontekstides ettetulevaid ülesandeid ja
olukordi nõuab teataval tasemel matemaatikast arusaamist, matemaatilist arutlemist ja matemaatilisi
vahendeid, enne kui neid saab täiel määral mõista ja käsitleda. Matemaatika on noortele inimestele vajalik
tööriist, kui nad seisavad silmitsi küsimuste ja probleemidega isiklikul, kutsealasel, ühiskondlikul ja
teaduslikul tasandil. Seetõttu on oluline mõista, mil määral on koolist tulevad noored ette valmistatud
rakendama matemaatikat oluliste küsimuste mõistmiseks ja mõttekate ülesannete lahendamiseks.
Hindamine 15 aasta vanuses annab esialgse viite sellest, kuidas inimene hilisemas elus reageerib
mitmesugustele ettetulevatele olukordadele, mis sisaldavad matemaatikat.
4.
15-aastaste õpilaste rahvusvahelise testi alusena on mõistlik küsida: „Mida on kodaniku jaoks
oluline teada ja osata olukordades, mis sisaldavad matemaatikat?“ Täpsemalt, mida tähendab pädevus
matemaatikas 15-aastaste puhul, kes astuvad koolist ellu või valmistuvad jätkama haridusteed ametialase
karjääri või ülikooli suunas? On oluline, et matemaatilise kirjaoskuse mõistet, millega käesolevas tekstis
märgitakse inimese võimet formuleerida, rakendada ja tõlgendada matemaatikat mitmesugustes
kontekstides, ei tule võtta kui vähima või madala taseme teadmiste ja oskuste sünonüümi. See on pigem
mõeldud kirjeldama inimese võimet arutleda matemaatiliselt ja kasutada matemaatilisi mõisteid,
meetodeid, fakte ja abivahendeid nähtuste kirjeldamiseks, seletamiseks ja ennustamiseks. PISA eelduseks
on arusaam, et hilisema elu eduvõimaluste parandamiseks peab matemaatikaharidus koolis pakkuma
õpilastele võimalusi kogeda, kuidas matemaatikat kasutatakse mitmesugustes kontekstides väljaspool
kooli. See seisukoht ei eita õpilastel puhta matemaatika mõistetest kindla arusaamise kujundamise tähtsust
ega nendele abstraktse matemaatikaga tegelemisest tõusvat kasu. Kuid matemaatilise kirjaoskuse mõiste,
nagu seda defineerib PISA, rõhutab tasakaalu, arendades õpilastes ka võimet matemaatikat mitmesugustes
kontekstides rakendada, ning on oluline, et neil oleks selle saavutamiseks klassiruumist kaasas rikkalikud
kogemused. See kehtib nii nende 15-aastaste õpilaste kohta, kes on parajasti oma formaalset
matemaatikaharidust lõpetamas, kui ka nende kohta, kes matemaatikaõpinguid jätkavad. Lisaks paraneb
peaaegu kõigil õpilastel motivatsioon matemaatikat õppida, kui nad näevad, et õpitu on oluline ka
väljaspool klassi ja teistes ainetes.
5.
Matemaatiline kirjaoskus ulatub loomulikul viisil üle vanusepiiride, kuid selle testimine
15-aastaste puhul peab arvesse võtma õpilaste eripärasid; seega on vaja kasutada vanusekohast sisu, keelt
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ja kontekste. Seetõttu eristab käesolev raamistik laiemaid sisukategooriaid, mis on olulised inimese
matemaatilise kirjaoskuse puhul üldiselt, ning konkreetseid sisuteemasid, mis on kohased 15-aastastele
õpilastele. Matemaatiline kirjaoskus ei ole atribuut, mis inimesel kas on olemas või puudub. Matemaatiline
kirjaoskus on atribuut, mis on pidev, mõned isikud on matemaatiliselt kirjaoskajamad kui teised, ning alati
on olemas võimalus arenguks.
6.

PISA 2012 kasutab järgmist matemaatilise kirjaoskuse definitsiooni.

PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse definitsioon. Matemaatiline kirjaoskus on inimese võime formuleerida,
rakendada ja tõlgendada matemaatikat mitmesugustes kontekstides. See sisaldab matemaatiliselt arutlemist ning
matemaatiliste mõistete, meetodite, faktide ja abivahendite kasutamist nähtuste kirjeldamiseks, seletamiseks ja
ennustamiseks. Ta aitab inimesel tajuda rolli, mida matemaatika maailmas mängib, ning teha põhjendatud järeldusi ja
otsuseid, nagu seda oodatakse konstruktiivselt, aktiivselt ja mõtlevalt kodanikult.

PISA 2012: õpilased kui aktiivsed probleemilahendajad
7.
Matemaatilise kirjaoskuse definitsiooni sõnastuse fookus on aktiivsel suhtel matemaatikaga,
hõlmates matemaatiliselt arutlemist ning matemaatiliste mõistete, meetodite, faktide ja abivahendite
kasutamist nähtuste kirjeldamiseks, seletamiseks ja ennustamiseks. Seejuures viitavad tegusõnad
’formuleerida’, ’rakendada’ ja ’tõlgendada’ kolmele protsessile, millesse õpilased aktiivsete
probleemilahendajatena haaratud on. Matemaatika
formuleerimine
sisaldab
matemaatika
rakendusvõimaluste äratundmist – nägemist, et matemaatikat võib kasutada antud probleemist
arusaamiseks või selle lahendamiseks. Ta kätkeb võimet võtta esitatud olukord ning teisendada see
matemaatiliseks käsitluseks sobivale kujule, määrates kindlaks matemaatilise struktuuri ja esitusviisid,
tuvastades muutujad ja tehes lihtsustavad eeldused probleemile juurdepääsemiseks või ülesande
lahendamiseks. Matemaatika kasutamine sisaldab matemaatilist arutlemist ning matemaatiliste mõistete,
meetodite, faktide ja abivahendite kasutamist matemaatilise lahenduseni jõudmiseks. Ta haarab arvutuste
tegemist, algebraliste avaldiste, võrrandite või muude matemaatiliste mudelite teisendamist,
matemaatilistel diagrammidel ja graafikutel oleva informatsiooni analüüsimist, matemaatiliste kirjelduste
ja seletuste loomist ning matemaatiliste abivahendite kasutamist ülesannete lahendamiseks. Matemaatika
tõlgendamine sisaldab matemaatilise lahenduse või tulemuse üle järelemõtlemist ning selle tõlgendamist
ülesande kontekstis. Ta haarab matemaatilise lahenduse või arutluse hindamist seoses ülesande kontekstiga
ja leidmist, kas tulemused on antud olukorras mõistlikud ning mõttekad.
8.
Definitsiooni sõnastus integreerib matemaatilise kirjaoskuse definitsiooni koosseisu ka
matemaatilise modelleerimise mõiste, mis on ajalooliselt olnud PISA matemaatikaraamistiku nurgakivi.
Kui inimene kasutab kontekstis antud ülesande lahendamiseks matemaatikat või matemaatilisi vahendeid,
läbib ta töö käigus rea etappe, nagu näidatud joonisel 1. Matemaatilise modelleerimise protsess algab
’ülesandega kontekstis’. Ülesande lahendaja püüab kindlaks teha ülesande olukorras asjakohase
matemaatika ning formuleerida olukorra matemaatiliselt vastavalt kindlakstehtud mõistetele ja seostele
ning lihtsustavatele eeldustele. Ülesande lahendaja teisendab seega ’ülesande kontekstis’ matemaatilisele
käsitlusele alluvaks ’matemaatiliseks ülesandeks’. Joonisel 1 allapoole näitav nool kujutab ülesande
lahendaja tegevust, kui ta rakendab matemaatilisi mõisteid, meetodeid, fakte ja abivahendeid
’matemaatiliste tulemuste’ saamiseks. See etapp sisaldab tüüpiliselt matemaatilist arutlemist, töötlemist,
teisendamist ja arvutamist. Edasi on vaja ’matemaatilisi tulemusi’ tõlgendada esialgse ülesande terminites
(’tulemused kontekstis’). See haarab matemaatiliste tulemuste ja nende mõistlikkuse hindamist,
rakendamist ja tõlgendamist tegeliku elu ülesande kontekstis. Matemaatika formuleerimise, rakendamise ja
tõlgendamise protsess on matemaatilise modelleerimise tsükli ning samuti matemaatilise kirjaoskuse
definitsiooni võtmekomponendid.
9.
Ülaltoodud matemaatilise modelleerimise tsükli kirjeldus kujutab endast praktikas esineva
matemaatilise kirjaoskuse idealiseeritud ja lihtsustatud käsitlust. Tihtipeale ei ole vaja läbida
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modelleerimise tsükli kõiki etappe, vaid sageli on tsükli olulised osad realiseerinud teised ning
lõppkasutaja teeb tsüklil ainult mõned sammud. Näiteks on mõnel juhul ette antud matemaatilised esitused
nagu graafikud või võrrandid, mida saab küsimusele vastamiseks või järelduse tegemiseks vahetult
töödelda. Sel põhjusel katavad mitmed PISA küsimused modelleerimistsüklist ainult osi. Tegelikkuses
võib ülesande lahendaja mõnikord pendeldada protsesside vahel, pöördudes tagasi varasemate otsuste ja
eelduste juurde. Igaüks neist protsessidest võib pakkuda märkimisväärseid raskusi ning võib olla vaja teha
mööda tsüklit mitu ringi.

Joonis 1. Matemaatiline kirjaoskus praktikas

PISA 2012: selgelt väljatoodud side ülesannete mitmesuguste kontekstidega
10.
Viide „mitmesugustele kontekstidele“ matemaatilise kirjaoskuse definitsioonis on kavatsuslik
ning mõeldud looma ühendust konkreetsete kontekstidega (isiklik, kutsealane, ühiskondlik ja teaduslik),
mida kirjeldatakse ja illustreeritakse käesolevas raamistikus põhjalikumalt edaspidi. Need konkreetsed
kontekstid ei ole nii väga olulised, kuid siin väljavalitud neli kategooriat peegeldavad laia olukordade ringi,
mis pakuvad inimestele matemaatika-alaseid võimalusi. Definitsioon tunnustab ka keskset kohta, mida
matemaatiline kirjaoskus täidab, aidates inimestel tajuda matemaatika rolli maailmas ning teha sellist liiki
põhjendatud järeldusi ja otsuseid, nagu oodatakse konstruktiivselt, aktiivselt ja mõtlevalt kodanikult.
PISA 2012: matemaatiliste abivahendite, sealhulgas tehnika nähtav roll
11.
Matemaatilise kirjaoskuse definitsioon toob välja matemaatiliste abivahendite kasutamise.
Selliste abivahendite hulka kuuluvad mitmesugused füüsilised ja digitaalsed seadmed, tarkvara ja
arvutusvahendid. 21. sajandi töökohal kasutatakse laialdaselt arvutis olevaid töövahendeid, see muutub
sajandi edenedes järjest valdavamaks. Need uued võimalused avardavad ka tööga seotud ülesannete ja
loogilise arutlemise laadi, mis loob uusi ootusi matemaatilise kirjaoskuse suhtes.
12.
Arvutil sooritatav matemaatikatest on uuendus PISA 2012 uuringus ning seda pakutakse
osalevatele maadele vabatahtliku lisavõimalusena. Viide matemaatilistele abivahenditele matemaatilise
kirjaoskuse definitsioonis on seetõttu eriti asjakohane. Kõigis senistes PISA matemaatikauuringutes on
lubatud kasutada taskuarvuteid. Kui eelmised PISA matemaatikaküsimused on koostatud nii
’arvutineutraalsena’ kui võimalik, võib mõnes 2012. aasta pabertesti küsimuses olla taskuarvutist tuge ning
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vabatahtlikus arvutitestis kuuluvad abivahendid nagu ekraanikalkulaator arvutitesti materjali hulka. Et
PISA küsimused peegeldavad ülesandeid, mis tulevad ette isiklikus, kutsealases, ühiskondlikus ja
teaduslikus kontekstis ning kõigis neis kasutatakse kalkulaatorit, on ka mõnes PISA küsimuses
kalkulaatorist abi. Arvutitest lubab küsimustesse lisada laiemat valikut matemaatilisi abivahendeid nagu
statistikavahendid, geomeetrilise konstrueerimise ja visualiseerimise vahendid ning mõõtmisvahendid. See
peegeldab vahendite ringi, mida üha rohkem inimesi ümbritseva maailmaga suhtlemiseks ja probleemide
lahendamiseks kasutab, ning võimaldab testida mitmeid selliseid matemaatilise kirjaoskuse aspekte, mida
tavapärase pabertestiga testida on raske.
13.
Arvutitest võimaldab täiustada küsimuste kujundust. Näiteks võib küsimusele lisada liikuva
teksti, kolmemõõtmeliste objektide kujutised, mida saab pöörata, või paindlikuma juurdepääsu
asjakohasele informatsioonile või andmetele. Samuti muutuvad võimalikuks uued küsimusetüübid, mis
lubavad laiemat valikut vastusevorme. Näiteks hiirega pukseerimise küsimused või pildi „kuumad alad“
võimaldavad õpilastel vastata rohkematele küsimustele mitteverbaalselt; see annab matemaatilisest
kirjaoskusest lihvituma, keelest vähem sõltuva pildi. Võimalik on mõningane interaktiivsus. Lisaks aitab
automaatne vastuste kogumine asendada osa käsitsitööst; iseäranis võimaldab see kodeerida õpilase
koostatud jooniseid, kujutisi ja tegevusi, mille kodeerimine on praegu ebapraktiline.
AINEVALLA ÜLESEHITUS
14.
PISA matemaatikaraamistik defineerib PISA uuringu jaoks matemaatika ainevalla ja kirjeldab
lähenemist 15-aastaste matemaatilise kirjaoskuse testimisele. See tähendab, PISA testib oskuslikkust,
kuidas 15-aastased õpilased suudavad matemaatikaga ümber käia mitmesugustes olukordades ja
ülesannetes, millest enamus on esitatud tegeliku elu kontekstides.
15.
Testi seisukohalt võib PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse definitsiooni analüüsida kolmes
üksteisega seotud aspektis:


matemaatiline sisu, mis on mõeldud testiküsimustes kasutamiseks;



matemaatilised protsessid, mis kirjeldavad, mida inimene teeb, et siduda ülesande kontekst
matemaatikaga ning seeläbi ülesanne lahendada, ja nende protsesside aluseks olevad võimed, mis
tuleb seejuures aktiveerida;



kontekstid, milles testiküsimused asuvad.

16.
Järgnevad jaotised tutvustavad neid aspekte lähemalt. Ainevalla nende aspektide esiletõstmisega
tagab PISA 2012 matemaatikaraamistik, et uuringu jaoks koostatud testiküsimused peegeldavad laia
valikut sisu, protsesse ja kontekste – testiküsimused muudavad selle, mida käesolev raamistik defineerib
matemaatilise kirjaoskusena, mõõdetavaks. Käesolev jaotis on üles ehitatud järgmistele küsimustele, mis
põhinevad PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse definitsioonil.


Millise matemaatilise sisu tundmist võime inimestelt, eriti 15-aastastelt õpilastelt oodata?



Milliseid protsesse inimesed kontekstis antud matemaatilisi ülesandeid lahendades rakendavad
ning milliseid võimeid nad eeldatavasti suudavad ilmutada, kui nende matemaatiline kirjaoskus
paraneb?



Millistes kontekstides saab matemaatilist kirjaoskust jälgida ja testida?
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Matemaatilise sisu tundmine
17.
Matemaatilisest sisust arusaamine – ja võime rakendada neid teadmisi mõttekate kontekstis
esinevate ülesannete lahendamiseks – on oluline kaasaegses maailmas elavale inimesele. Selleks, et
lahendada ülesandeid ja tõlgendada olukordi isiklikus, kutsealases, ühiskondlikus ja teaduslikus kontekstis,
on vaja abiks võtta teatavad matemaatilised teadmised ja arusaamad.
18.
Matemaatilised struktuurid on loodud aja jooksul looduslike ja sotsiaalsete nähtuste mõistmiseks
ja tõlgendamiseks. Koolis on matemaatika ainekava tavaliselt organiseeritud sisuvaldkondade (nt
arvutamine, algebra, geomeetria) ja detailsete teemadeloetelude järgi, mis peegeldavad ajalooliselt
väljakujunenud matemaatikaharusid ning aitavad ainekava struktuurselt korrastada. Ent väljaspool
matemaatikatundi ettetulev probleem või olukord ei kanna tavaliselt endaga kaasas reegleid ja ettekirjutusi,
mis näitaksid, kuidas temaga hakkama saada. Tavaliselt nõuab olukorra matemaatiline formuleerimine
teatavat loomingulisust ning teadmisi mitmest valdkonnast. Sageli võib olukorda käsitleda mitmel eri
viisil, kasutades erinevaid matemaatilisi mõisteid, meetodeid, fakte või abivahendeid.
19.
Matemaatilise kirjaoskuse testimise jaoks matemaatika ainevalla määramisel on oluline valida
struktuur, mis kasvab välja matemaatika ajaloolisest arengust, on piisavalt mitmekesine ja sügav
matemaatika põhiolemuse avamiseks ning esitab või sisaldab aktsepteeritaval viisil tavapäraseid
matemaatikavaldkondi. Ajalooliselt, seoses matemaatilise analüüsi väljatöötamisega 17. sajandil, muutus
matemaatika teaduseks, kus on läbi põimunud arvude, kujundite, muutumise ja seoste uurimine; 19. ja 20.
sajandil hakkas probleemide lahendamisel abiks olema selliste nähtuste nagu juhuslikkuse ja määramatuse
analüüs. Seepärast on PISA 2012 raamistiku jaoks välja valitud hulk sisukategooriaid, mis peegeldavad
põhilisi matemaatilisi nähtusi ning on kooskõlas eelmistes PISA uuringutes kasutatud kategooriatega.
20.
PISA 2012 testis kasutatakse seega järgmisi sisukategooriaid, mis vastavad matemaatika
ajaloolisele arengule, katavad matemaatika ainevalda ja selle arengut suunavaid nähtusi ning peegeldavad
koolide ainekava peamisi valdkondi. Need neli kategooriat iseloomustavad matemaatilist sisu, mis on selle
teadusharu keskmes, ning illustreerivad laiu sisuvaldkondi, mis suunavad PISA 2012 testiküsimuste
koostamist.


Muutumine ja seosed



Ruum ja kuju



Kogus



Määramatus

21.
Järgnevas kirjeldatakse iga nelja kategooriaga, Muutumine ja seosed, Ruum ja kuju, Kogus ning
Määramatus seotud matemaatilisi sisuteadmisi.
Muutumine ja seosed
22.
Looduses ja tehismaailmas esineb rohkesti ajutisi ja püsivaid seoseid objektide ja olukordade
vahel, kus muutused toimuvad omavahel seotud objektide süsteemi sees või olukordades, kus elemendid
mõjutavad üksteist. Paljudel juhtudel leiavad need muutused aset aja jooksul ja paljudel muudel juhtudel
on muutused ühes objektis või suuruses seotud muutustega teises. Mõnes olukorras on muutused
diskreetsed, mõnes pidevad. Mõned seosed on püsiva, jääva iseloomuga. Matemaatiline kirjaoskus
muutumise ja seoste vallas hõlmab muutumise ja seoste põhitüüpidest arusaamist, nende esinemise
äratundmist ning sobivate matemaatiliste mudelite kasutamist muutumise kirjeldamiseks ja ennustamiseks.
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Matemaatiliselt tähendab see muutumise ja seoste modelleerimist sobivate funktsioonidega, samuti seoste
sümbol- ja graafiliste esituste loomist, tõlgendamist ja teisendamist.
23.
Muutumine ja seosed tulevad ilmsiks selliste mitmekesiste nähtuste puhul nagu organismide
kasvamine, muusika, aastaaegade vaheldumine, ilmamustrid, tööhõive määrad ning majandusseisundid.
Muutumisnähtuste kirjeldamisel, modelleerimisel ja tõlgendamisel on kesksed sellised traditsioonilise
matemaatilise sisu aspektid nagu funktsioonid ja algebra, sealhulgas algebralised avaldised, võrrandid ja
võrratused, tabel- ja graafilised esitused.
24.
Vabatahtlik matemaatika arvutitest aastal 2012 pakub õpilastele dünaamilisi pilte, omavahel
dünaamiliselt seotud erinevaid esitusi ning võimalust manipuleerida funktsioonidega. Näiteks muutumist
ajas (nt kasvu või liikumist) saab kujutada vahetult animatsioonide ja simulatsioonidega ning esitada
omavahel seotud funktsioonide, graafikute ja andmetabelite kujul. Matemaatilisi mudeleid on parem otsida
ja kasutada, kui inimene saab muutumist uurida ja kirjeldada tarkvara abil, mis suudab joonistada
funktsioonide graafikuid, muuta parameetreid, koostada väärtuste tabeleid, eksperimenteerida
geomeetriliste seostega, organiseerida ja graafiliselt kujutada andmeid ning sooritada arvutusi valemite
järgi. Iseäranis on siin asjakohased tabelitöötlus- ja joonestusprogrammide võimalused valemitega
töötamiseks ning andmete graafiliseks kujutamiseks.
Ruum ja kuju
25.
Ruum ja kuju haarab laia valikut nähtusi, mida kohtab meie visuaalses maailmas igal pool:
mustrid, objektide omadused, asukohad ja orientatsioonid, objektide esitused, visuaalse informatsiooni
dekodeerimine ja kodeerimine, navigeerimine ning dünaamiline opereerimine reaalsete kujundite ja nende
esitustega. Ruumi ja kuju põhialuseks on geomeetria, kuid see kategooria ulatub traditsioonilisest
geomeetriast kaugemale nii sisu, tähenduse kui ka meetodi poolest, kasutades elemente teistestki
matemaatika osadest nagu ruumiline visualiseerimine, mõõtmine ja algebra. Näiteks kuju võib muutuda,
nõudes seega funktsiooni mõiste tunnetamist, ning kesksel kohal selles valdkonnas on mõõtmine ja
arvutusvalemid.
26.
PISA eeldab, et matemaatilise kirjaoskuseks kategoorias Ruum ja kuju on olulised teatavad
põhilised mõisted, oskused ja arusaamad. Matemaatiline kirjaoskus kategoorias Ruum ja kuju sisaldab
selliseid tegevusi, nagu perspektiivist arusaamine, näiteks maalide puhul, kaartide koostamine ja lugemine,
tehniliste vahendite abil kujundite teisendamine, kolmemõõtmeliste stseenide mitmesuguste
perspektiivvaadete tõlgendamine ning kujundite esituste konstrueerimine.
27.
Arvutitest võimaldab õpilastel manipuleerida kujundite dünaamiliste esitustega ning uurida
kolmemõõtmeliste geomeetriliste objektide vahel ning nende sees valitsevaid seosed, seejuures objekte
parema ettekujutuse saamiseks virtuaalselt pöörates. Õpilastel on võimalik töötada suurendamist ja
pööramist lubavate kaartidega, mille abil saab luua kohast endale ettekujutuse, ning selliste vahendite abil
planeerida teekondi. Õpilased võivad kasutada virtuaalseid tööriistu suuruste (nt nurkade ja lõikude)
mõõtmiseks plaanidel, piltidel ja mudelitel ning sooritada saadud andmetega arvutusi. Tehnika võimaldab
õpilastel ühendada geomeetriateadmised visuaalse informatsiooniga, aidates luua täpset mentaalset
mudelit.
Kogus
28.
Koguse mõiste on arvatavasti kõige valdavam ja olulisem matemaatiline aspekt maailmaga
suhtlemisel ja selles tegutsemisel. See haarab maailmas esinevate objektide, seoste, olukordade ja
entiteetide atribuutide koguse määramist, koguse mitmesugustest esitustest arusaamist ning kogusel
põhinevate tõlgenduste ja argumentide hindamist. Koguse määramine nõuab arusaamist mõõtmisest,
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loendamisest, ühikutest, indikaatoritest, suhtelisest suurusest ning arvulistest trendidest ja
seaduspärasustest. Matemaatilise kirjaoskuse põhisisu kategoorias Kogus on kvantitatiivse arutlemise
aspektid, nagu näiteks arvutaju, arvude erinevad esitused, arvutuste elegantsus, peastarvutamine,
hindamine ning tulemuste mõistlikkuse üle otsustamine.
29.
Koguse määramine on peamine meetod väga paljude maailma nähtuste kirjeldamiseks ja
mõõtmiseks. Selle abil on võimalik modelleerida olukordi, uurida muutumist ja seoseid, kirjeldada ja
teisendada ruumi ja kujundeid ning mõõta ja hinnata määramatust.
30.
Arvutitest annab õpilastele juurdepääsu kaasaegse tehnika tohutule arvutusvõimsusele. Oluline
on märkida, et kuigi tehnika võtab inimeselt arvutuste tegemise koorma ning vabastab mõningaid
kognitiivseid ressursse, mida saab kasutada tähendusele ja strateegiale keskendumiseks ülesannete
lahendamise ajal, ei kõrvalda see matemaatiliselt kirjaoskajalt inimeselt vajadust matemaatikast sügava
arusaamise järele. Inimene ilma sellise arusaamiseta suudab kasutada tehnikat ainult šabloonseteks
tegevusteks, mis ei ole kooskõlas PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse definitsiooniga. Peale selle,
tehnika integreerimine vabatahtliku arvutitesti koosseisu võimaldab testi lisada küsimusi, mis nõuavad
sellist hulka arvutamist ja statistilist andmetöötlust, et seda oleks pabertestis raske hallata.
Määramatus
31.
Teaduses, tehnikas ja igapäevaelus on määramatus antud suurus. Määramatus on seetõttu nähtus,
mis asub paljude probleemolukordade matemaatilise analüüsi südames, ning tema käsitlemiseks on välja
arendatud tõenäosusteooria ja statistika ning andmete esitamise ja kirjeldamise tehnikad. See
sisukategooria hõlmab protsesside muutlikkusest arusaamist, selle muutlikkuse koguse määramise ja
seletamise taju, mõõtmiste määramatuse ja mõõtmisvigade arvestamist ning teadmisi juhuslikkusest. Ta
hõlmab ka järelduste tegemist, tõlgendamist ja hindamist olukordades, kus määramatus on kesksel kohal.
Andmete esitamine ja tõlgendamine on samuti selle kategooria põhimõisted.
32.
Määramatus esineb teaduslikes ennustustes, küsitlustulemustes, ilmaprognoosides ja
majandusmudelites. Muutlikkus on olemas tootmisprotsessis, testi punktisummades ja küsitlustulemustes
ning juhuslikkus on põhiline paljudes vabaajategevustes, mida inimesed harrastavad. Traditsioonilised
ainekava valdkonnad nagu tõenäosus ja statistika annavad formaalsed vahendid määramatusnähtuste
kirjeldamiseks, modelleerimiseks ja tõlgendamiseks ning järelduste tegemiseks.
33.
Arvutitest võimaldab õpilastel töötada suuremate andmehulkadega ning annab selleks
vajamineva arvutus- ja andmetöötlusvõimsuse. Õpilased saavad valida sobivaid töövahendeid andmete
käsitlemiseks, analüüsimiseks ja esitamiseks ning andmekogumist valimi moodustamiseks. Omavahel
seotud esitused lubavad õpilastel uurida ja kirjeldada selliseid andmeid erinevatel viisidel.
Sisuteemad, mis suunavad 15-aastaste õpilaste matemaatilise kirjaoskuse testi
34.
Neli sisukategooriat Muutumine ja seosed, Ruum ja kuju, Kogus ning Määramatus moodustavad
sisuvaliku aluse. Järgnevas kirjeldatud sisu on valitud eesmärgiga, et see oleks keskne kõigis neljas
sisukategoorias ning peegeldaks matemaatika kui teadusala sidusust.
Funktsioonid. Funktsiooni, iseäranis (kuid mitte ainult) lineaarfunktsiooni mõiste, funktsioonide
omadused, funktsioonide mitmesugused kirjeldus- ja esitusviisid. Tavapärased esitusviisid on
sõnaline kuju, sümbolkuju, tabelkuju ja graafiline kuju.
Algebralised avaldised. Arve, sümboleid, aritmeetilisi tehteid, astmeid ja ühekordseid juuri
sisaldavate algebraliste avaldiste sõnadega tõlgendamine ja teisendamine.
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Võrrandid. Lineaar- ja seonduvad võrrandid, lihtsamad teist järku võrrandid, analüütilised ja
mitteanalüütilised lahendusmeetodid.
Koordinaatsüsteemid. Andmete, asukoha ja seoste esitamine ja kirjeldamine.
Seosed kahe- ja kolmemõõtmeliste geomeetriliste objektide vahel ja nende sees. Staatilised seosed
nagu algebralised seosed joonise elementide vahel (nt Pythagorase teoreem seosena täisnurkse
kolmnurga küljepikkuste vahel), suhteline asend, sarnasus ja kongruents, ning dünaamilised
seosed, sealhulgas objektide teisendused ja liikumised, samuti vastavused kahe- ja
kolmemõõtmeliste objektide vahel.
Geomeetriline mõõtmine. Objektide omaduste, nagu näiteks nurgamõõdu, kauguse, pikkuse,
ümbermõõdu, pindala ja ruumala kvantitatiivne määramine.
Arvud ja ühikud. Mõisted, esitusviisid ja arvusüsteemid, sealhulgas täis- ja ratsionaalarvude
omadused, irratsionaalarvude asjakohased aspektid, samuti kogused ja ühikud, mis viitavad
nähtustele nagu aeg, raha, kaal, temperatuur, vahemaa, pindala ja ruumala ning tuletatud ühikud,
ja nende arvuline kirjeldamine.
Aritmeetilised tehted. Nende tehete olemus ja omadused ning seonduvad tähistuskokkulepped.
Protsendid, suhted ja võrdelisus. Suhtelise suuruse arvuline kirjeldamine ning võrdelisuse ja
võrdelisusel põhineva arutluse rakendamine ülesannete lahendamiseks.
Hindamine. Koguste ja arvuliste avaldiste eesmärgipärane lähendamine, sealhulgas tüvekohad ja
ümardamine.
Andmete kogumine ja esitamine. Mitmesugust tüüpi andmete olemus, tekkimine ja kogumine
ning erinevad viisid nende andmete esitamiseks.
Andmete muutlikkus ja selle kirjeldamine. Mõisted nagu muutlikkus, jaotus ning keskmine
tendents andmehulgas ning viisid nende kirjeldamiseks kvantitatiivsetes terminites.
Valim ja valimi moodustamine. Valimi ja üldkogumist valimi võtmise mõisted, sealhulgas lihtsad
järeldused valimi omadustest.
Juhuslikkus ja tõenäosus. Juhusliku sündmuse mõiste, juhuslik hajuvus ja selle esitamine,
sündmuste juhuslikkus ja sagedus, tõenäosuse mõiste põhilised aspektid.
Matemaatilised protsessid ja aluseks olevad matemaatilised võimed
Matemaatilised protsessid
35.
Matemaatilise kirjaoskuse definitsioon viitab inimese võimele formuleerida, rakendada ja
tõlgendada matemaatikat. See sõnastus määrab kasuliku ja sisuka struktuuri, mille järgi organiseerida
matemaatilisi protsesse, mis kirjeldavad, mida inimene teeb selleks, et siduda ülesande kontekst
matemaatikaga ning seeläbi ülesanne lahendada. Esmakordselt esitab PISA 2012 matemaatikatesti
tulemusi vastavalt matemaatilistele protsessidele ning see struktuur peaks määrama tulemuste esitamiseks
kasulikud ja poliitikakujundajatele sobivad kategooriad. Kategooriad, mida tulemuste esitamiseks
kasutatakse, on järgmised.


Olukordade matemaatiline formuleerimine.
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Matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite, ja arutluste rakendamine.



Matemaatiliste saaduste tõlgendamine, kasutamine ja hindamine.

36.
On oluline, et nii poliitikakujundajad kui ka need, kes tegelevad lähemalt õpilaste igapäevase
harimisega, teaksid, kui efektiivselt õpilased igaühte neist protsessidest sooritavad.
Olukordade matemaatiline formuleerimine
37.
Sõna formuleerida matemaatilise kirjaoskuse definitsioonis viitab inimese võimele ära tunda ja
kindlaks teha võimalusi matemaatikat kasutada ning seejärel anda mingis kontekstis vaadeldud ülesandele
matemaatilist struktuuri, teisendades ta matemaatilisele kujule. Olukordade matemaatilise formuleerimise
protsessis määrab inimene kindlaks, kus ta saab välja eraldada olulise matemaatika ülesande
analüüsimiseks, püstitamiseks ja lahendamiseks. Ta teisendab ülesande tegeliku elu olukorrast
matemaatika valdkonda ning annab tegeliku elu ülesandele matemaatilise struktuuri, esituse ja
konkreetsuse. Olukordade matemaatilise formuleerimise protsess sisaldab järgmisi tegevusi.


Tegeliku elu kontekstis asuva ülesande matemaatiliste aspektide kindlakstegemine ja oluliste
muutujate määramine.



Ülesandes või olukorras matemaatilise struktuuri (sealhulgas korrapärasuste, seoste ja mustrite)
äratundmine.



Olukorra või ülesande lihtsustamine, et muuta ta alluvaks matemaatilisele analüüsimisele.



Igasuguse matemaatilise modelleerimisega kaasnevate kitsenduste ja eelduste ning kontekstist
tulenevate lihtsustuste kindlaksmääramine.



Olukorra esitamine matemaatiliselt, kasutades sobivaid muutujaid, sümboleid, diagramme ja
mudeleid.



Ülesande esitamine teistsugusel viisil, sealhulgas tema korraldamine matemaatiliste mõistete järgi
ning sobivate eelduste tegemine.



Ülesande kontekstispetsiifilise keele ning tema matemaatiliseks esitamiseks vajamineva sümbol- ja
formaalse keele vahelise seose mõistmine.



Ülesande teisendamine matemaatilisse keelde või esitusse, st matemaatiliseks mudeliks.



Ülesande aspektide äratundmine, mis vastavad tuntud ülesannetele või matemaatilistele mõistetele,
faktidele või meetoditele.



Tehniliste vahendite (näiteks arvutustabeli või graafilise kalkulaatori loendifunktsiooni)
kasutamine ülesandes peituva matemaatilise seose kujutamiseks.

Matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite ja arutluste rakendamine
38.
Sõna rakendada matemaatilise kirjaoskuse definitsioonis viitab inimese võimele rakendada
matemaatilisi mõisteid, fakte, meetodeid ja arutlusi matemaatiliselt formuleeritud ülesannete
lahendamiseks. Matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite ja arutluste rakendamise protsessis sooritab
inimene tulemuste saamiseks ja matemaatilise lahenduse leidmiseks vajalikke matemaatilisi tegevusi (nt
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teostab aritmeetilisi tehteid, lahendab võrrandeid, teeb matemaatilistest eeldustest loogilisi järeldusi,
opereerib sümbolitega, loeb tabelitest ja graafikutelt infot, esitab ja käsitseb ruumilisi kujundeid ning
analüüsib andmeid). Ta tegutseb ülesande olukorra mudelil, kohandab seda, tuvastab seaduspärasusi, teeb
kindlaks seoseid ning püstitab matemaatilisi väiteid. Täpsemalt, matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite
ja arutluste rakendamise protsess sisaldab järgmisi tegevusi.


Matemaatilise lahenduse leidmise strateegia väljamõtlemine ja täideviimine.



Sümboolse, formaalse ja tehnilise keele ning meetoodika kasutamine lahenduse leidmisel.



Matemaatiliste, sealhulgas tehniliste vahendite kasutamine lahendi leidmiseks või lähendamiseks.



Matemaatiliste reeglite, algoritmide ja struktuuride kasutamine lahenduse leidmisel.



Arvude, graafiliste ja statistiliste andmete ja informatsiooni, algebraliste avaldiste ja võrrandite
ning geomeetriliste esituste käsitlemine.



Matemaatiliste diagrammide, graafikute ja konstruktsioonide koostamine ning nendest
informatsiooni väljalugemine.



Erinevate esituste kasutamine ja neis ühelt teisele ümberlülitumine lahenduse leidmise protsessis.



Matemaatiliste mudelite täpsustamine ja kohandamine ülesande lahendamise käigus.



Matemaatiliste meetodite rakendamise tulemuste põhjal üldistuste tegemine.

Matemaatiliste saaduste tõlgendamine, kasutamine ja hindamine
39.
Sõna tõlgendada matemaatilise kirjaoskuse definitsioonis keskendub inimese võimele mõtelda
järele matemaatiliste lahenduste, tulemuste või järelduste üle ning tõlgendada neid tegeliku elu ülesannete
kontekstis. See hõlmab matemaatilise lahenduse või arutluse ülekandmist tagasi ülesande konteksti ja
otsustamist, kas tulemused on ülesande kontekstis mõistlikud ja mõttekad. Selle protsessiga tegelevalt
inimeselt saab nõuda selgituste ja argumentide konstrueerimist ja formuleerimist ülesande kontekstis,
mõeldes järele nii modelleerimise protsessi kui ka selle tulemuste üle. Täpsemalt, matemaatiliste saaduste
tõlgendamise, rakendamise ja hindamise protsess sisaldab järgmisi tegevusi.


Matemaatilise lahendi mõistlikkuse hindamine tegeliku elu ülesande kontekstis.



Mõistmine, kuidas tegelik maailm mõjutab matemaatilise meetodi või mudeli saadusi ja arvutusi,
eesmärgiga otsustada, kuidas tuleks konteksti arvestades tulemusi kohandada või rakendada.



Matemaatiliste argumentide analüüsimine ning tulemuste selgitamine ja põhjendamine ülesande
konteksti terminites.



Lahenduse leidmiseks ettevõetud sammude ning lahenduse mõtte edasiandmine, võttes arvesse
ülesande konteksti.



Matemaatiliste mõistete ja matemaatiliste lahenduste ulatuse ja piiride mõistmine.



Ülesande lahendamiseks
kindlaksmääramine.

kasutatud

mudeli
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kriitiline

analüüsimine

ja

selle

piiride

Matemaatiliste protsesside aluseks olevad matemaatilised põhivõimed
Järgnevas on toodud seitse käesolevas raamistikus kasutatud põhilist matemaatilist võimet.
Kommunikatsioon. Matemaatiline kirjaoskus nõuab kommunikatsiooni. Probleemi olemasolu tajumine
stimuleerib inimest probleemi ära tundma ja sellest aru saama. Lugemine ning väidete, küsimuste,
ülesannete või objektide lahtimõtestamine ja tõlgendamine aitavad tal moodustada olukorra mentaalset
mudelit, mis on oluline samm probleemi mõistmiseks, selgitamiseks ja formuleerimiseks.
Lahendamisprotsessi käigus võib olla vaja vahetulemusi kokku võtta ja esitada. Hiljem, kui lahendus on
leitud, võib lahendajal olla tarvis edastada see, võib-olla koos selgituse või põhjendusega, teistele.
Matematiseerimine. Matemaatiline kirjaoskus võib nõuda tegeliku elu terminites püstitatud ülesande
teisendamist rangelt matemaatilisele kujule (see võib sisaldada struktureerimist, mõistemoodustust,
oletuste tegemist ja/või mudeli formuleerimist) või matemaatilise saaduse või matemaatilise mudeli
tõlgendamist või hindamist seoses esialgse ülesandega. Selle juures kasutatavaid fundamentaalseid
matemaatilisi tegevusi märgitakse terminiga matematiseerimine.
Esitamine. Matemaatilise kirjaoskusega on väga sageli seotud matemaatiliste objektide ja olukordade
esitused. See võib tähendada mitmesuguste esituste väljavalimist, tõlgendamist, teisendamist ja kasutamist
olukorra mõistmiseks, probleemiga seose loomiseks või oma töö vahendamiseks. Nimetatud esituste hulka
kuuluvad graafikud, tabelid, diagrammid, pildid, võrrandid, valemid, tekstkirjeldused ja konkreetsed
materjalid.
Arutlemine ja argumendid. Arutlemise ja argumentide all mõeldakse matemaatilist võimet, mida
kasutatakse läbivalt erinevates matemaatilise kirjaoskusega seotud tegevustes. See võime sisaldab loogilisi
mõtteprotsesse, millega lahendaja uurib ja seostab ülesande elemente ning teeb neist järeldusi, kontrollib
etteantud põhjendust või põhjendab väiteid või ülesannete lahendusi.
Ülesannete lahendamisstrateegiate koostamine. Matemaatiline kirjaoskus nõuab sageli strateegiate
väljamõtlemist ülesannete matemaatiliseks lahendamiseks. See haarab hulka olulisi juhtprotsesse, mis
suunavad inimest efektiivselt ülesandeid ära tundma, formuleerima ja lahendama. See on oskus valida või
koostada plaan või strateegia kasutada matemaatikat ülesandest või kontekstist kerkivate probleemide
lahendamiseks. Seda matemaatilist võimet võib vaja minna ülesande lahendamisprotsessi kõigil etappidel.
Sümboolse, formaalse ja tehnilise keele kasutamine ning sellega opereerimine. Matemaatiline kirjaoskus
nõuab sümboolse, formaalse ja tehnilise keele kasutamist ning sellega opereerimist. See haarab
sümbolkujul avaldistest (sealhulgas aritmeetilistest avaldistest ja tehetest) arusaamist, nende tõlgendamist,
käsitsemist ja kasutamist matemaatilises kontekstis vastavalt matemaatilistele kokkulepetele ja reeglitele.
See haarab samuti definitsioonidel, reeglitel ja formaalsetel süsteemidel põhinevatest formaalsetest
konstruktsioonidest arusaamist ja nende kasutamist ning samuti nende puhul algoritmide rakendamist.
Kasutatavad sümbolid, reeglid ja süsteemid varieeruvad vastavalt sellele, millise matemaatilise sisu
tundmist on konkreetses ülesandes vaja matemaatiliseks formuleerimiseks, lahendamiseks või
tõlgendamiseks.
Matemaatiliste abivahendite kasutamine. Viimane matemaatiline võime, mis toetab praktilist
matemaatilist kirjaoskust, on matemaatiliste abivahendite kasutamine. Matemaatilised abivahendid
haaravad nii füüsilisi abivahendeid, nagu mõõteriistad, kui ka kalkulaatoreid ja järjest kättesaadavamaks
muutuvaid arvutitööriistu. See võime nõuab mitmesuguste matemaatilist tegevust toetavate abivahendite
tundmist ja kasutamisoskust ning nende piiride teadmist. Samuti on matemaatilistel abivahenditel oluline
roll tulemuste edasiandmisel. Seni on olnud võimalik lülitada abivahendite kasutamist PISA
pabertestidesse ainult väga vähesel määral. PISA 2012 matemaatikatesti vabatahtlik arvutikomponent
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annab õpilastele rohkem võimalusi kasutada testis matemaatilisi abivahendeid ja lisada tähelepanekuid
abivahendite kasutamisviisi kohta.
Kontekstid
40.
Matemaatilise kirjaoskuse oluline aspekt on see, et matemaatika abil lahendatakse ülesannet, mis
on püstitatud mingis kontekstis. Kontekst on inimese maailma, milles asuvad ülesanded, aspekt. Sobivate
matemaatiliste strateegiate ja esituste valik sõltub sageli kontekstist, milles ülesanne kerkib. PISA uuringu
jaoks on oluline kontekstide lai mitmekesisus. See annab võimaluse seostuda kõige laiema isiklike huvide
ja olukordade skaalaga, milles inimesed 21. sajandil tegutsevad.
41.
PISA 2012 matemaatikaraamistiku tarbeks on defineeritud ja kasutusel neli kontekstikategooriat,
mille järgi klassifitseeritakse PISA uuringu jaoks koostatud testiküsimusi.


Isiklik – Isiklikus kontekstis püstitatud ülesanded keskenduvad inimese enda, tema perekonna või
sõpruskonna tegevustele ning ülesande olukorra otsese isikliku tähtsuse tajumisele. Kontekstide
liigid, mida võib lugeda isiklikuks, on näiteks need, mis sisaldavad toiduvalmistamist, poes
käimist, mänge, isiklikku tervist, isiklikku transporti, sporti, reisimist, isiklikku planeerimist ja
isiklikke rahaasju.



Kutsealane – Kutsealases kontekstis püstitatud ülesanded keskenduvad töömaailmale.
Kutsealaseks liigitatud küsimused võivad haarata selliseid teemasid nagu mõõtmine,
kuluarvestus, ehitusmaterjalide tellimine, palgaarvestus/raamatupidamine, kvaliteedikontroll,
kalenderplaanimine/inventeerimine, disain/arhitektuur ning tööga seotud otsuste tegemine.



Ühiskondlik – Ühiskondlikus kontekstis püstitatud ülesanded keskenduvad inimese kogukonnale.
Nad võivad sisaldada selliseid teemasid nagu hääletussüsteemid, ühistransport, valitsus, avalik
poliitika, demograafia, reklaam, riiklik statistika ja majandus.



Teaduslik – Teaduslikus kontekstis püstitatud ülesanded seostuvad matemaatika rakendamisega
looduslikus maailmas või teaduses ja tehnikas. Kontekstid võivad haarata selliseid valdkondi
nagu ilm või kliima, ökoloogia, meditsiin, kosmoseteadus, geneetika ja mõõtmine.

42.
Nende kontekstikategooriate alusel saab valida sobiva küsimusekontekstide segu ning tagada, et
test peegeldab matemaatika laiahaardelisi rakendusi, mis ulatuvad igapäevasest isiklikust kasutusest
teaduslikult nõudlike globaalprobleemideni.
MATEMAATILISE KIRJAOSKUSE TESTIMINE
PISA 2012 matemaatikatesti struktuur
43.
Kooskõlas matemaatilise kirjaoskuse definitsiooniga on kõigis PISA uuringu jaoks koostatud
testimaterjalides, olgu need paberkujul või elektroonilised, küsimused püstitatud teatavas kontekstis.
Küsimused nõuavad oluliste matemaatiliste mõistete, teadmiste, arusaamade ja oskuste (matemaatilise sisu
tundmise) rakendamist 15-aastastele õpilastele sobival tasemel, nagu kirjeldatud ülalpool. Raamistik
suunab uuringu struktuuri ja sisu ning on oluline, et uuringus kasutatavad testimaterjalid, nii paberkujul kui
ka elektroonilised, sisaldaksid matemaatilise kirjaoskuse raamistiku komponente peegeldavaid küsimusi
sobivas vahekorras.
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Hindepunktide soovitud jaotus sisukategooriate kaupa
44.
PISA matemaatikaküsimused on valitud nii, et nad peegeldaksid matemaatilise sisu tundmist,
nagu seda on kirjeldatud selles raamistikus varem. PISA 2012 jaoks välja valitud küsimused jaotuvad nelja
sisukategooriasse, nagu näidatud järgmises tabelis. Uuringu kokkupanemisel on eesmärgiks jagada
küsimused sisukategooriatesse nii, et hindepunktide jaotus oleks võimalikult tasakaalus, sest kõik need
valdkonnad on konstruktiivse, aktiivse ja mõtleva kodaniku jaoks olulised.

Sisukategooria

Hindepunktide protsent

Muutumine ja seosed

Ligikaudu 25

Ruum ja kuju

Ligikaudu 25

Kogus

Ligikaudu 25

Määramatus

Ligikaudu 25

Kokku

100

45.
On oluline märkida, et igas sisukategoorias peaks olema mitmesuguse raskuse ja
matemaatikavajadusega küsimusi.
Hindepunktide soovitud jaotus matemaatiliste protsesside kaupa
46.
Lisaks võib PISA matemaatikauuringu testiküsimustele omistada ühe kolmest matemaatilisest
protsessist. Uuringu kokkupanemisel on eesmärgiks selline jaotus, mis annab ligikaudu võrdse kaalu ühelt
poolt kahele protsessile, mille sisuks on seose loomine tegeliku maailma ja matemaatilise maailma vahel,
ning teiselt poolt protsessile, mis nõuab õpilastelt matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite ja arutluste
rakendamist.
Protsessikategooria

Hindepunktide protsent

Olukordade matemaatiline formuleerimine

Ligikaudu 25

Matemaatiliste mõistete, meetodite,
faktide ja arutluste rakendamine

Ligikaudu 50

Matemaatiliste saaduste tõlgendamine,
kasutamine ja hindamine

Ligikaudu 25

Kokku

100

47.
On oluline märkida, et igas protsessikategoorias peab olema mitmesuguse raskuse ja
matemaatikavajadusega küsimusi.
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Hindepunktide soovitud jaotus kontekstikategooriate kaupa
48.
PISA 2012 testis kuulub iga küsimus ühte neljast kontekstikategooriast. PISA 2012
matemaatikatesti jaoks valitud küsimused jaotuvad nendesse kontekstikategooriatesse nii, nagu kirjas
tabelis allpool. Sellise tasakaalus jaotuse korral ei ole ükski kontekstitüüp domineeriv, mistõttu õpilastele
antav küsimuste komplekt katab laia vahemiku isiklikke huvisid ja olukordi, millesse nad elus eeldatavasti
satuvad.
Kontekstikategooria

Hindepunktide protsent

Isiklik

Ligikaudu 25

Kutsealane

Ligikaudu 25

Ühiskondlik

Ligikaudu 25

Teaduslik

Ligikaudu 25

Kokku

100

49.
On oluline märkida, et igas kontekstikategoorias peab olema mitmesuguse raskuse ja
matemaatikavajadusega küsimusi.
Küsimuste raskuste vahemik
50.
PISA 2012 matemaatikauuringu küsimused on laia raskuseskaalaga, rööbiti 15-aastaste õpilaste
võimete laia ulatusega. Siin on küsimusi, mis on rasked ka kõige võimekamatele õpilastele, ning küsimusi,
mis sobivad matemaatiliselt kõige vähem võimekatele testitavatele õpilastele. Psühhomeetrilisest
vaatepunktist on uuring, mis on kavandatud mõõtma teatavat isikurühma, kõige efektiivsem siis, kui
testiküsimuste raskus vastab mõõdetavate isikute võimetele. Peale selle, kirjeldatavad pädevuste skaalad,
mis moodustavad PISA tulemuste aruande keskse osa, saavad sisaldada kasulikke üksikasju kõigi
varieeruvate võimetega õpilaste kohta ainult juhul, kui küsimused, millest pädevuste kirjeldused on
tuletatud, katavad kirjeldatava võimetevahemiku.
Uuringu küsimustiku struktuur
51.
PISA 2012 paberküsimustikud sisaldavad kokku 270 minutit matemaatilist materjali. Materjal
korraldatakse üheksasse küsimuste klastrisse, millest igaüks vastab 30 minutile testimisajale. Sellest kolm
klastrit (vastavad 90 minutile testimisajale) koosnevad siduvast materjalist, mida kasutati eelmistes PISA
uuringutes, neli ’standardklastrit’ (vastavad 120 minutile testimisajale) koosnevad laia raskuseulatusega
uuest materjalist.
52.
Iga osalev maa kasutab seitset klastrit: kolme klastrit siduvat materjali ja nelja uut
’standardklastrit’. Küsimuste klastrid paigutatakse testivihikutesse roteeruva testiplaani järgi, igas vihikus
on neli klastrit materjali matemaatika, lugemise ja loodusteaduste vallast. Iga õpilane täidab ühe vihiku,
mis vastab testi kestusele 120 minutile.
53.
Vabatahtlikud arvutitesti küsimustikud sisaldavad kokku 80 minutit materjali matemaatikast.
Materjal korraldatakse nelja küsimusteklastrisse, iga klaster vastab 20 minutile testimisajale. Arvutil
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esitamiseks koostatakse sellest materjalist ja ülejäänud materjalist teatav arv roteeruvaid testivorme, iga
vorm sisaldab kahte klastrit. Iga õpilane täidab ühe vormi, mis vastab testi kestusele 40 minutile.
PISA 2012 matemaatikaküsimuste struktuur
54.
PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse testi paberkomponendis kasutatakse kolme küsimuste
vormitüüpi: avatud kirjutatava vastusega, suletud kirjutatava vastusega ja valikvastusega (mitmikvaliku)
küsimused. Avatud kirjutatava vastusega küsimused nõuavad õpilaselt pikemat kirjalikku vastust. Sellistes
küsimustes võib olla palutud õpilasel anda vastus ning lisaks panna kirja lahenduskäigu sammud või
selgitada, kuidas vastuseni jõuti. Niisuguste küsimuste vastused tuleb kodeerida käsitsi, milleks on vaja
ettevalmistatud eksperte. Suletud kirjutatava vastusega küsimused annavad õpilasele ülesande lahenduse
esitamiseks struktuursema raami ning nende vastused saab lihtsasti liigitada õigeteks ja valedeks. Sageli
saab seda tüüpi küsimuste vastused sisestada andmesisestustarkvara abil arvutisse ning kodeerida
automaatselt, kuid mõned vastused tuleb ekspertidel kodeerida käsitsi. Kõige sagedasemad suletud
kirjutatavad vastused on lihtsad arvud. Valikvastusega küsimused nõuavad ühe või mitme vastuse valimist
mitme vastusevariandi seast. Nende küsimuste vastuseid saab tavaliselt automaatselt töödelda. Igaühte
neist küsimuste vormitüüpidest esineb uuringu küsimustikes umbes võrdne arv.
55.
Vabatahtlikus arvutitestis muutuvad võimalikuks ka muud küsimuste vormitüübid.
Arvutikeskkond lubab kasutada mitmekesisemaid vastuseviise kui paber, samuti testida selliseid
matemaatilise kirjaoskuse aspekte nagu kolmemõõtmeliste kujundite esituste käsitsemine ja pööramine,
mida ei saa nii hõlpsasti testida paberil. On ka võimalik laiemat hulka vastuseid automaatselt töödelda.
56.
PISA matemaatikauuring koosneb testiüksustest, mis omakorda koosnevad sõnalisest
stiimulmaterjalist ja sageli muustki informatsioonist nagu tabelid, skeemid, graafikud või diagrammid,
pluss ühest või mitmest küsimusest, mis selle ühise stiimulmaterjaliga seonduvad. Selline vorm annab
õpilastele võimaluse konteksti või ülesandega lähemalt tuttavaks saada, vastates seeriale seotud
küsimustele. PISA andmete analüüsimiseks kasutatav mõõtmismudel eeldab siiski küsimuste sõltumatust,
seetõttu on juhul, kui kasutatakse mitmest küsimusest koosnevaid üksusi, eesmärgiks tagada maksimaalne
võimalik sõltumatus küsimuste vahel. Niisugune üksuste struktuur aitab PISAl kontekste, mis on
võimalikult realistlikud ning peegeldavad tegelike olukordade keerukust, paremini rakendada ning samal
ajal testimisaega efektiivselt kasutada.
57.
PISA uuringusse valitud küsimused esindavat laia raskuste skaalat, mis vastab testis osalevate
õpilaste laiale võimete skaalale.
58.
Peale selle jälgitakse küsimuste koostamise ja valimise käigus väga hoolikalt küsimusest
arusaamiseks vajaliku lugemistöö määra. Eesmärk on muuta küsimuste sõnastus nii lihtsaks ja otseseks kui
võimalik. Kantakse hoolt, et vältida küsimuste kontekste, mis tekitavad kultuurilist kallutatust. Tähelepanu
küsimuste kallutatusele on PISA 2012 testis veelgi olulisem, sest vabatahtliku arvutikomponendi
sissevõtmine võib kaasa tuua uusi raskusi õpilastele, kellel seni ei ole olnud matemaatikatunnis ligipääsu
arvutile.
Abivahendid ja tööriistad
59.
PISA poliitika lubab õpilastel kasutada paberkomponentides taskuarvutit, nagu seda tavaliselt
kasutatakse koolis.
60.
PISA 2012 vabatahtlikus arvutikomponendis antakse õpilastele juurdepääs ekraanikalkulaatorile
ja/või samaväärse funktsionaalsusega tarkvarale küsimustes, kus see on asjakohane. Õpilased võivad
kasutada ka taskuarvutit.
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Küsimuste punktiarvestus
61.
Kuigi enamikku küsimustest hinnatakse dihhotoomselt (st vastus loetakse kas õigeks või valeks),
saab avatud kirjutatava vastusega küsimusi mõnikord hinnata ka osaliselt õigeks, millisel juhul vastusele
antakse hinne vastavalt tema „õigsuse“ astmele. Iga sellise küsimuse puhul on inimestele, kes osalevates
maades on ette valmistatud õpilaste vastuste kodeerimiseks, kättesaadav üksikasjalik kodeerimisjuhend,
mis lubab vastuse hinnata õigeks, osaliselt õigeks või valeks, tagades, et vastuseid kodeeritakse
kooskõlalisel ja usaldataval viisil.
Matemaatikapädevuste esitamine
62.
PISA matemaatikauuringu tulemused esitatakse mitmel viisil. Igal osaleval maal testitud õpilaste
kohta tuletatakse üldised matemaatilise pädevuse hinnangud ning defineeritakse teatav arv
pädevustasemeid. Iga taseme jaoks koostatakse tüüpilise õpilase matemaatilise kirjaoskuse kirjeldus.
Järgnevas on toodud kuue pädevustaseme kirjeldused, mis esitati PISA matemaatikauuringu kokkuvõttes
2003, 2006 ja 2009. Need moodustavad PISA 2012 matemaatikaskaala lähtekoha, seda täpsustatakse 2012
uuringust saadud empiiriliste andmete põhjal.


Tasemel 6 suudavad õpilased luua mõisteid, üldistada ja kasutada informatsiooni, lähtudes
oma uurimistööst ja keerukate probleemolukordade modelleerimisest. Nad oskavad seostada
erinevaid informatsiooniallikaid ja esitusi ning liikuda paindlikult nende vahel. Selle taseme
õpilased on võimelised edasijõudnumaks matemaatiliseks mõtlemiseks ja arutlemiseks.
Niisugused õpilased oskavad rakendada oma taipu ja arusaamist koos sümboolsete ja
formaalsete operatsioonide ja seoste valdamisega uudsete olukordade käsitlemise tarvis uute
lähenemiste ja strateegiate väljaarendamiseks. Selle taseme õpilased suudavad formuleerida ja
täpselt edasi anda oma tegevusi ja mõtteid oma leidude, tõlgenduste, argumentide kohta ja
kõigi nende asjakohasuse kohta esialgse olukorra suhtes.



Tasemel 5 suudavad õpilased koostada keeruliste olukordade mudeleid ja töötada nendega,
määrates kindlaks kitsendused ja piiritledes eeldused. Nad suudavad valida, võrrelda ja
hinnata sobivaid ülesande lahendamise strateegiaid nende mudelitega seotud keerukate
ülesannete käsitlemiseks. Sellel tasemel õpilased suudavad töötada strateegiliselt, kasutades
laiu, väljaarendatud mõtlemis- ja arutlemisoskusi, sobivaid seonduvaid esitusi, sümboolseid ja
formaalseid kirjeldusi, ning taipu nendes olukordades. Nad oskavad oma tegevusi kriitiliselt
hinnata ning formuleerida ja edasi anda oma tõlgendusi ja arutlusi.



Tasemel 4 suudavad õpilased efektiivselt töötada keerukate konkreetsete olukordade
ilmutatud mudelitega, mis võivad nõuda kitsenduste arvestamist või eelduste tegemist. Nad
oskavad valida ja seostada erinevaid esitusi, sealhulgas sümboolseid, sidudes neid otseselt
tegeliku elu olukordade aspektidega. Sellel tasemel õpilased oskavad nendes kontekstides
kasutada väljaarendatud oskusi ning arutleda paindlikult, ilmutades mõningast taiplikkust.
Nad suudavad koostada ja edasi anda selgitusi ja argumente, mis põhinevad nende endi
tõlgendustel, argumentidel ja tegevustel.



Tasemel 3 suudavad õpilased sooritada selgesti kirjeldatud toiminguid, kaasa arvatud neid,
mis nõuavad järjestikuseid otsuseid. Nad suudavad välja valida ja rakendada lihtsamaid
ülesannete lahendamise strateegiaid. Sellel tasemel õpilased oskavad tõlgendada ja kasutada
esitusi, mis põhinevad erinevatel infoallikatel ning arutleda otse nende põhjal. Nad suudavad
koostada lühikesi kokkuvõtteid oma tõlgenduste, tulemuste ja arutluste edasiandmiseks.
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Tasemel 2 suudavad õpilased tõlgendada ja ära tunda kontekstis esinevaid olukordi, mis ei
nõua rohkemat kui otsest järeldamist. Nad suudavad välja eraldada informatsiooni ühest
allikast ning kasutada ühte esitusviisi. Sellel tasemel õpilased suudavad rakendada põhilisi
algoritme, valemeid, toiminguid ja kokkuleppeid. Nad on võimelised otseselt arutlema ja
tulemusi sõnasõnaliselt tõlgendama.



Tasemel 1 suudavad õpilased vastata tuttavas kontekstis esitatud küsimustele, kus kogu
vajaminev info on olemas ning küsimus on selgesti püstitatud. Nad on võimelised kindlaks
määrama informatsiooni ning täitma standardseid tegevusi vastavalt otsestele suunistele
selgetes olukordades. Nad suudavad sooritada toiminguid, mis on ilmsed ja järelduvad
vahetult antud stiimultekstist.

63.
Lisaks üldisele matemaatikaskaalale plaanitakse koostada ja esitada veel kolm pädevuste skaalat,
lähtudes kolmest ülalkirjeldatud matemaatilisest protsessist – olukordade matemaatiline formuleerimine,
matemaatiliste mõistete, faktide, meetodite ja arutluste rakendamine ning matemaatiliste tulemuste
tõlgendamine, kasutamine ja hindamine.
64.
Matemaatilised põhivõimed mängivad keskset rolli määramises, mida tähendab asuda
matemaatilise kirjaoskuse skaala ja iga üksiku protsessi skaala mitmesugustel tasemetel – skaalad
defineerivad kasvava pädevuse kõigi nende matemaatilise kirjaoskuse aspektide jaoks. Näiteks pädevuste
skaala taseme 4 kirjelduse (vt ülal) teine lause rõhutab matematiseerimise ja esitamise aspekte, mis tulevad
ilmsiks sellel tasemel. Viimane lause rõhutab tasemele 4 iseloomulikku kommunikatsiooniviisi ning
arutlusi ja argumente, erinevalt lühikesest kommunikatsiooniviisist ja argumentide puudumisest tasemel 3
ning täiendavast järelemõtlemisest tasemel 5. Käesoleva raamistiku lisa 1, alates leheküljest 33, kirjeldab
matemaatilisi põhivõimeid ja igaühe seost õpilase arenguga üle matemaatikapädevuste tasemete.
Raamistiku varasemas jaotises kirjeldati iga matemaatilist protsessi, lähtudes matemaatilistest
põhivõimetest, mida inimene selle protsessi käigus aktiveerib.
Hoiakud matemaatika suhtes
65.
Inimese hoiakud, tõekspidamised ja emotsioonid mängivad olulist osa inimese huvis
matemaatika vastu ja suhtumises matemaatikasse üldiselt ning samuti valmisolekus matemaatikat isiklikus
elus rakendada. Näiteks õpilased, kes tunnevad end matemaatikas kindlamalt, kasutavad teistest
tõenäolisemalt matemaatikat mitmesugustes ettetulevates kontekstides. Õpilastel, kellel on matemaatikaga
seoses positiivsed emotsioonid, on eeldused õppida matemaatikat paremini kui õpilastel, kes tunnevad aine
vastu kartust. Seetõttu on üks matemaatikahariduse eesmärke kujundada õpilastes hoiakuid, tõekspidamisi
ja emotsioone, mis aitavad neil tõenäolisemalt kasutada edukalt seda matemaatikat, mida nad tunnevad,
ning õppida juurde uut matemaatikat nii isiklikuks kui ka ühiskondlikuks hüvanguks.
66.
Tähelepanu, mida PISA 2012 matemaatikatest pöörab nendele muutujatele, põhineb väidetel, et
matemaatika suhtes positiivsete hoiakute, emotsioonide ja tõekspidamiste kujundamine on omaette
väärtuslik õppe-eesmärk ning suunab õpilasi oma elus matemaatikat kasutama, ning samuti et niisugused
muutujad võivad osaliselt selgitada saavutuste erinevusi matemaatilise kirjaoskuse vallas. PISA uuring
sisaldab seetõttu küsimusi, mis on nende muutujatega seotud. Lisaks mõõdab PISA uuring mitmeid
taustamuutujaid, mille abil saab matemaatilist kirjaoskust esitada ja analüüsida oluliste õpilaserühmade
lõikes (nt soo, emakeele või migratsioonitausta järgi).
67.
Taustainformatsiooni kogumiseks palub OECD/PISA õpilastel ning koolijuhtidel täita umbes 20
kuni 30 minuti pikkune taustaküsimustik. Need küsimustikud moodustavad aluse tulemuste analüüsimiseks
ja esitamiseks õpilaste ja koolide karakteristikute skaalal.
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68.
Õpilaste hoiakutes matemaatika suhtes, mis meelestavad neid produktiivselt matemaatikaga
tegelema, on välja eraldatud kaks laiemat valdkonda, mis pakuvad potentsiaalselt huvi PISA 2012
matemaatikatesti lisana: need on õpilaste huvi matemaatika vastu ja valmisolek sellega tegeleda.
69.
Huvi matemaatika vastu sisaldab komponente, mis on seotud praeguse või tulevase tegevusega.
Vastavad küsimused keskenduvad õpilaste matemaatikahuvile koolis, sellele, kas nad näevad matemaatika
kasulikkust tegelikus elus, samuti nende kavatsusele jätkata matemaatikaõpinguid ning valida
matemaatikale suunatud karjääri. See on rahvusvaheline murekoht, sest paljudes osalevates maades
kahaneb nende õpilaste protsent, kes valivad edasiõppimiseks matemaatikaga seotud ala, samal ajal kui
vajadus nende alade lõpetajate järele kasvab.
70.
Õpilaste valmisolek matemaatikaga tegeleda on seotud õpilaste hoiakute, emotsioonide ja
enesekohaste tõekspidamistega, mis soodustavad või takistavad omandatud matemaatilisest kirjaoskusest
kasu saamist. Õpilased, kes tunnevad rõõmu matemaatilisest tegevusest ja tunnevad end selles kindlalt,
kasutavad tõenäolisemalt matemaatikat elu erinevates tahkudes ettetulevate olukordade analüüsimiseks, nii
koolis kui ka väljaspool kooli. PISA uuringus kasutatavad mõisted, mis sellesse valdkonda puutuvad, on
näiteks rõõmutunne, kindlustunne ja matemaatikakartus (selle puudumine) ning enesekohased
tõekspidamised nagu eneseteadvus ja enesetõhusus.
71.
PISA 2012 uuringu tulemused annavad osalevate maade hariduspoliitika kujundajatele olulist
informatsiooni koolihariduse nii saavutustele kui ka hoiakutele suunatud tulemuste kohta. Kombineerides
PISA matemaatilise kirjaoskuse testist ja matemaatilise kirjaoskuse kasutamist soodustavate hoiakute,
emotsioonide ja tõekspidamiste uuringust saadud informatsiooni, tekib palju täielikum pilt.
Vabatahtlik matemaatika arvutitest
72.
Matemaatika arvutitesti lülitamisel PISA 2012 koosseisu on kaks põhjendust. Esiteks, tänapäeval
on arvutid töökohal ja igapäevaelus nii levinud, et matemaatiline kirjaoskus 21. sajandil haarab ka arvutite
kasutamist. Arvutid puudutavad inimeste elu kõikjal üle maailma, kui inimesed tegelevad oma isiklike,
ühiskondlike, kutsealaste või teaduslike püüdlustega. PISA 2012 matemaatilise kirjaoskuse definitsioon
võtab arvesse seda infotehnoloogia olulist rolli, märkides, et matemaatiliselt kirjaoskaja peaks oskama oma
tegevuses kasutada abivahendeid nähtuste kirjeldamiseks, seletamiseks ja ennustamiseks. Selles
definitsioonis viitab sõna „abivahendid“ kalkulaatorile ja arvutile, samuti muudele füüsilistele objektidele
nagu mõõtmiseks ja konstrueerimiseks kasutatavad joonlaud ja mall. Teine kaalutlus on see, et arvutid
annavad mitmeid võimalusi testiküsimuste koostajatele. Nende hulka kuuluvad võimalused koostada uusi
küsimusetüüpe (nt hiirega pukseerimine) või esitada õpilastele autentseid andmeid (nagu suur interaktiivne
andmekogum) või muuta test värvi ja graafika abil ligitõmbavamaks.
73.
Nendele ilmingutele vastu tulles on PISA 2012 testi koosseisu peamise uuendusena lülitatud
vabatahtlik matemaatika arvutitest. Spetsiaalselt koostatud PISA testiüksused esitatakse arvutil ning ka
õpilased vastavad arvutil. Kuid õpilased võivad oma mõttetegevuse toetuseks kasutada ka pliiatsit ja
paberit.
74.
Arvutustehnika pakutavate lisavõimaluste kasutamine viib testiküsimusteni, mis on õpilastele
kaasahaaravamad, värvilisemad, ning lihtsamini mõistetavad. Näiteks võib õpilastele pakkuda liikuvat
stiimulteksti, kolmemõõtmeliste objektide esitusi, mida saab pöörata, või paindlikumat juurdepääsu
asjakohasele informatsioonile. Uued küsimusetüübid nagu need, milles nõutakse informatsiooni
„pukseerimist“ või pildi „kuumade punktide“ kasutamist, tõmbavad õpilasi kaasa, võimaldavad laiemat
valikut vastusetüüpe ning annavad matemaatilisest kirjaoskusest lihvituma pildi.
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75.
Uuringud näitavad, et tööalased matemaatilised nõudmised esinevad üha rohkem seoses
elektroonse tehnikaga, nii et matemaatiline kirjaoskus ja arvuti kasutamine sulavad kokku. Kõigi tasemete
töötajate jaoks on matemaatiline kirjaoskus ja arvutitehnika kasutamine vastastikuses sõltuvuses ning PISA
uuringu arvutikomponent annab võimaluse uurida, mil määral suudavad inimesed selle vastastikuse
sõltuvusega toime tulla. Võtmeprobleem on siin eristada PISA arvutiküsimuste matemaatilisi nõudeid
matemaatikapädevustega mitteseotud nõuetest, viimaste hulka kuuluvad näiteks küsimuste info- ja
kommunikatsioonitehnoloogilised (IKT) nõuded ning uued esitusviisid. Vabatahtlikus PISA 2012
arvutiuuringus on oluline, et töövahendi kasutamisega seotud nõuded konkreetses küsimuses oleksid
matemaatikaga seotud nõuetest märgatavalt madalamad.
76.
On teaduslikke tõendeid, et arvutil testimine mõjutab õpilaste sooritusi. Richardson jt (2002)
leidsid, et õpilased pidasid arvutil lahendatavaid probleemülesandeid kaasahaaravaks ja motiveerivaks,
sageli hoolimata ülesandetüüpide harjumatusest ja küsimuste raskusest. Mõnikord lasksid nad end kõrvale
kallutada atraktiivsest graafikast ning mõnikord kasutasid ülesannetele lähenemiseks halba heuristikat.
Ühes suurimas paber- ja arvutitesti võrdluses leidis ETC (2008), et kaheksanda klassi õpilaste skaleeritud
hindepunktide keskmine oli arvutitestis nelja punkti võrra kõrgem kui samaväärses pabertestis. Bennett
(2008) järeldas oma uurimistööst, et arvutiharjumus mõjutab matemaatika arvutitestide tulemusi, samas kui
teised on leidnud, et tulemusi võib mõjutada arvutestides kättesaadavate funktsioonide hulk. Näiteks
Mason (2001) leidis, et õpilaste tulemusi arvutitestis mõjutas pabertestiga võrreldes negatiivselt see, kui
neil polnud arvutitestis võimalust vastuseid üle vaadata ja kontrollida. Bennett (2003) leidis, et sõnaliste
arutlusülesannete hindeid mõjutas ekraani suurus, arvatavasti sellepärast, et väiksem arvutiekraan nõuab
kerimist. Teadmised arvutite sissetoomise kohta matemaatika suuremahulistesse testidesse täienevad
kiiresti. PISA 2012 uuring võimaldab neid teadmisi veelgi laiendada, iseäranis suunata järgmiste
arvutitestide väljatöötamist aastaks 2015 ja edaspidiseks.
77.
Et võtta kontrolli alla testiküsimuste arvutiga seotud omadused, on iga küsimuse juures
kirjeldatud kolme aspekti.
Testitavad matemaatikapädevused. Need koosnevad matemaatilistest teadmistest ja oskustest,
mis on rakendatavad igas keskkonnas, mitte ainult arvutil, ning neid testitakse igas arvutitesti
küsimuses.
Pädevused, mis katavad matemaatika IT-aspekte. Need nõuavad teadmisi sellest, kuidas teha
matemaatikat arvuti või pihuseadme abil, näiteks joonestada graafikut või arvutada suure
andmehulga keskmist, ning neid testitakse mõnedes, kuid mitte kõigis arvutitesti küsimustes.
Arvutitest võib sisaldada järgmiste pädevuste testimist:


andmete, sealhulgas väärtuste tabeli põhjal graafiku tegemine (nt sektordiagramm, tulpdiagramm,
joondiagramm), kasutades lihtsamaid samm-kasutajaliidesega tööriistu;



funktsioonide graafikute koostamine ning graafikute kasutamine küsimustele vastamiseks
funktsioonide kohta;



informatsiooni sortimine ja efektiivse sortimisstrateegia kavandamine;



taskuarvuti või ekraanikalkulaatori kasutamine;



virtuaalsete instrumentide nagu ekraanijoonlaud või -mall kasutamine;



kujutiste teisendamine dialoogikasti abil või hiirega pöörates, peegeldades või nihutades.
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IT-oskused. Samuti nagu pliiatsi ja paberiga lahendatavad testid tuginevad trükitud materjaliga
töötamise põhioskustele, toetuvad arvutitestid teatavale hulgale arvutikasutusoskustele. Nende
hulka kuuluvad põhiriistvara (nt klaviatuuri ja hiire) ning põhikokkulepete (nt nooled edasi
liikumiseks ja kindlate klahvide vajutamine käskude sooritamiseks) tundmine. Neid oskusi
püütakse hoida igas arvutitesti küsimuses minimaalsel algtasemel.
KOKKUVÕTE
78.
PISA eesmärk matemaatilise kirjaoskuse osas on välja arendada indikaatorid, mis näitavad, kui
efektiivselt valmistavad maad õpilasi ette kasutama matemaatikat igas isikliku, ühiskondliku ja tööelu
aspektis, osana ettevalmistusest tegutsemiseks konstruktiivse, aktiivse ja mõtleva kodanikuna. Selle
saavutamiseks on PISA välja töötanud matemaatilise kirjaoskuse definitsiooni ning testiraamistiku, mis
peegeldab selle definitsiooni olulisi komponente. Sellel definitsioonil ja raamistikul põhinevad PISA 2012
jaoks koostatud ja matemaatikatesti jaoks välja valitud testiküsimused, mis on mõeldud peegeldama
tasakaalu asjakohase matemaatilise sisu, matemaatiliste protsesside ja kontekstide vahel. Need küsimused
on mõeldud kindlaks tegema, kas õpilased suudavad seda, mida nad on õppinud, ka kasutada. Neis peavad
õpilased kasutama sisu, mida nad tunnevad, osaledes protsessides ja rakendades oma võimeid ülesannetes,
mis kerkivad igapäevasest kogemusest. Testis esineb mitmesuguste vormitüüpidega ja erineva
sisseehitatud suuniste ning struktuuri astmega küsimusi, kuid rõhk on autentsetel ülesannetel, kus õpilased
peavad kogu mõtlemistöö tegema iseseisvalt.
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LISA 1. PISA NÄITEKÜSIMUSI
Pizzad
Joonisel 2 toodud küsimus Pizzad on vormi poolest lihtne, aga
sisult rikas ning sobib mitmesuguste matemaatikaraamistiku
elementide illustreerimiseks. See küsimus oli esmakordselt
kasutusel esimeses PISA testis aastal 1999, siis anti ta
illustratiivsel eesmärgil vabaks ning pärast seda on ta esinenud
näiteküsimusena
kõigis
PISA
matemaatikaraamistiku
versioonides alates aastast 2003. See küsimus oli eeltesti
küsimustepangas üks raskemaid, saades ainult 11% õigeid
vastuseid.

Pizzad
Pizzeria müüb kahte ümmargust
pizzat, mis on sama paksusega, aga
erineva suurusega. Väiksema pizza
diameeter on 30 cm ja ta maksab 30
zedi. Suurema pizza diameeter on 40
cm ja ta maksab 40 zedi.
Kumb pizza on rahaliselt soodsam?
Esita arutluskäik.

Küsimus Pizzad on püstitatud isiklikus kontekstis, millega paljud
Joonis 2. Näiteküsimus Pizzad
15-aastased on tuttavad. Kontekstikategooria on Isiklik, sest leida
tuleb, kumb pizza on rahaliselt soodsam ostja jaoks. Küsimus esitab suhteliselt madalaid lugemisnõudeid,
kindlustades sellega, et lugeja jõupingutused saab suunata peaaegu täielikult küsimuse matemaatilistele
eesmärkidele.
Tuleb tõlgendada matemaatiliselt igapäevaelu termineid (ümmargune, sama paksusega, erineva
suurusega). Antud on suuruse matemaatiline definitsioon kahe pizza diameetrite kaudu. Hinnad on esitatud
neutraalses valuutas zedides. Suurus ja hind on seotud mõiste rahaline väärtus abil.
Küsimus tugineb mitmele matemaatikaosale. Siin on geomeetrilisi elemente, mida tavaliselt liigitatakse
sisukategooriasse Ruum ja kuju. Pizzad on ümmargused, seega on tarvis ringi pindala. Küsimus haarab ka
sisukategooriat Kogus kaudse vajaduse tõttu võrrelda pizza kogust rahahulgaga. Kuid ülesande võti seisneb
pizzade omaduste vaheliste seoste mõistmises ning selles, kuidas asjakohased omadused üleminekul
väiksemalt pizzalt suuremale muutuvad. Et ülesande keskmes on need aspektid, on see küsimus liigitatud
kategooriasse Muutumine ja seosed.
Küsimus kuulub protsessikategooriasse Formuleerimine. Selle ülesande lahendamise võti, õieti peamine
kognitiivne nõue on formuleerida matemaatiline mudel mõiste rahaline väärtus väljendamiseks. Ülesande
lahendaja peab tähele panema, et kuna pizzad on ühtlase paksusega ning paksused on samad, on analüüsi
fookus suunatud pizza ringikujulise pinna pindalale, mitte pizza ruumalale või kaalule. Seost pizzakoguse
ja rahakoguse vahel väljendab siis mõiste rahaline väärtus modelleerituna kujul ’pinnaühiku hind’.
Võimalikud on ka variatsioonid nagu pindala rahaühiku kohta. Matemaatilises maailmas saab nüüd
rahalise väärtuse vahetult välja arvutada ja kahe ringi tulemusi võrrelda, väiksem väärtus vastab suuremale
ringile. Tõlgendus tegeliku elu terminites on see, et suurem pizza on rahaliselt soodsam.
Alternatiivne arutlusviis, mis avab veelgi selgemalt küsimuse kuuluvuse kategooriasse Muutumine ja
seosed, on ütelda (otse või kaudselt), et ringi pindala suureneb võrdeliselt diameetri ruuduga. Suurema
pizza pindala on väiksemaga võrreldes suurenenud (4/3)2 korda, samas kui hind on suurenenud ainult (4/3)
korda. Et (4/3)2 on suurem kui (4/3), on suurem pizza rahaliselt soodsam.
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Kuigi selle ülesande esmane nõue ja lahendamise võti on formuleerimine, mis paigutab küsimuse
olukordade matemaatilise formuleerimise protsessikategooriasse, esineb selles küsimuses ka ülejäänud
kahe matemaatilise protsessi aspekte. Matemaatilist mudelit tuleb pärast formuleerimist efektiivselt
kasutada, rakendades sobivat arutlemist ühes sobivate matemaatikateadmistega ning pindala ja suhte
arvutamisega. Tulemust tuleb esialgse küsimuse suhtes õigesti tõlgendada.
Küsimuse Pizzad lahendamisprotsess
nõuab matemaatiliste põhivõimete
aktiveerimist mitmesugusel määral.
Kommunikatsioon tuleb mängu
võrdlemisi madalal tasemel seoses
Formuleerimise
lugemise
ja
ülesande
üsna
tähtis osa
sirgjoonelise teksti tõlgendamisega
ning kõrgemal tasemel
koos
vajadusega edasi anda ja selgitada
Kasutab
teadmisi
lahenduskäiku. Ülesande võtmenõue
kategooriatest Ruum
on vajadus olukord matematiseerida,
ja kuju ning Kogus
täpsemalt, vajadus formuleerida
mudel, mis väljendab rahalise
väärtuse
mõistet.
Ülesande
Formuleerib
lahenduse konstrueerimiseks peab
matemaatilise mudeli
lahendaja välja kirjutama ülesande
rahalise
väärtuse
oluliste aspektide esituse, sealhulgas
mõõtmiseks
pindala arvutamise valemi esituse
sümbolkujul ning suhted, mis
Tõlgendab matemaatilist
väljendavad
rahalist
väärtust.
tulemust tegeliku elu
Ülesande arutlemisnõuded (näiteks
terminites
järeldamine,
et
paksust
võib
ignoreerida) on kaalukad ning
Joonis 3. Küsimuse Pizzad näidislahendus
vajadus
koostada
strateegiad
arvutuste ja modelleerimisprotsessi juhtimiseks on samuti tähtis nõue selles ülesandes. Sümboolse,
formaalse ja tehnilise keele kasutamine ning sellega opereerimine tuleb mängu koos kontseptuaalsete,
faktiliste ja protseduuriliste teadmistega, mida läheb vaja ringjoone geomeetriaga töötamisel ja suhete
arvutamisel. Matemaatiliste abivahendite kasutamine esineb võrdlemisi madalal tasemel, kui õpilased
oskavad kasutada kalkulaatorit.
Joonisel 3 on esitatud õpilase näidislahendus küsimusele Pizzad, see illustreerib raamistiku mõisteid
veelgi. Niisugune lahendus loetakse täielikult õigeks.
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Prügi
Joonisel 4 toodud küsimus Prügi illustreerib samuti
matemaatikaraamistiku mitmesuguseid aspekte. See
kirjutatava vastusega küsimus oli kasutusel PISA
2003 põhitestis ja anti seejärel vabaks. Selle
küsimuse õigete vastuste protsent OECD maades oli
natuke üle 51%, millega see küsimus jäi raskuse
poolest küsimustepanga keskmise lähedale.

Prügi
Keskkonnaalase kodutöö jaoks kogusid õpilased
informatsiooni inimeste poolt äravisatava mitut liiki
prügi lagunemisaegade kohta.
Prügi liik

Lagunemisaeg

Küsimus on püstitatud teaduslikus kontekstis, sest ta
Banaanikoor
1-3 aastat
käsitleb teaduslikku laadi andmeid (lagunemisajad).
Apelsinikoor
1-3 aastat
Matemaatilise sisu valdkond on Määramatus, sest
küsimus seostub peamiselt andmete tõlgendamise ja
Pappkarbid
0,5 aastat
esitamisega, kuigi haaratud on ka Kogus kaudse
Närimiskumm
20-25 aastat
vajaduse tõttu hinnata antud ajavahemike suhtelisi
pikkusi. Matemaatilise protsessi kategooria on
Ajalehed
Mõni päev
matemaatiliste saaduste tõlgendamine, kasutamine
Polüstüreentassid
Üle 100 aasta
ja hindamine, sest fookus on hinnata matemaatilise
saaduse
(praegusel
juhul
kujutletava
või
Õpilane
kavatseb
kujutada
tulemusi
väljajoonistatud tulpdiagrammi) sobivust tegeliku
tulpdiagrammil.
maailma kontekstuaalseid elemente puudutavate
Too üks põhjus, miks tulpdiagramm nende andmete
andmete kujutamiseks. Küsimuses tuleb arutleda
kujutamiseks ei sobi.
esitatud andmete põhjal, mõtelda matemaatiliselt
andmete ja nende esituse seose üle ning hinnata
tulemust. Lahendaja peab tähele panema, et neid
Joonis 4. Näiteküsimus Prügi
andmeid on raske tulpdiagrammil hästi esitada ühel
järgmisest kahest põhjusest: mõne prügiliigi lagunemisaja laia muutumisvahemiku tõttu (seda vahemikku
ei saa hõlpsasti tavaliselt tulpdiagrammil kujutada) või erinevate prügiliikide lagunemisaegade äärmise
muutlikkuse tõttu (nii et ajateljel, kuhu mahub ära pikim ajavahemik, on lühim ajavahemik nähtamatu).
Selles küsimuses loeti õigeks sellised õpilaste vastused nagu toodud joonisel 5.
1. vastus: „Sest seda on raske tulpdiagrammil kujutada, sest seal on 1-3, 1-3, 0,5 jne,
seda on raske täpselt kujutada.“
2. vastus: „Sest suurimast väiksemani on suur erinevus, selle tõttu on raske täpselt
paika panna 100 aastat ja mõni päev.

Joonis 5. Küsimuse Prügi näidisvastused

Küsimuse Prügi lahendamisprotsess nõuab matemaatiliste põhioskuste aktiveerimist järgmisel viisil.
Kommunikatsioon tuleb mängu seoses vajadusega lugeda teksti ja tõlgendada tabelit, samuti läheb seda
vaja kõrgemal tasemel seoses vajadusega anda vastus koos lühikese kirjaliku põhjendusega. Olukorra
matematiseerimise nõue tekib madalal tasemel koos vajadusega määrata kindlaks ja eraldada välja
tulpdiagrammi peamised matemaatilised tunnused iga liiki prügi vaatlemisel. Ülesande lahendaja peab
tõlgendama andmete lihtsat tabelesitust ja ette kujutama graafilist esitust; nende kahe esituse ühendamine
on küsimuse põhiline nõue. Ülesande arutlemisnõuded on suhteliselt madalal tasemel, samuti vajadus
koostada strateegiaid. Sümboolse, formaalse ja tehnilise keele kasutamine ning sellega opereerimine tuleb
mängu seoses meetodi- ja faktiteadmistega, mida läheb vaja tulpdiagrammi ettekujutamiseks või väikese
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skeemi joonistamiseks, ning iseäranis seoses arusaamisega, millist skaalat läheb vaja, et kujutada
vertikaaltelge. Matemaatilisi abivahendeid pole tõenäoliselt tarvis kasutada.
Rock-kontsert
Veel üks illustratiivne küsimus Rock-kontsert on esitatud joonisel 6. Seda valikvastusega küsimust kasutati
eeltestis enne PISA 2003 uuringut, seejärel anti ta illustreerival eesmärgil vabaks. Kõigist testitud
õpilastest vastas sellele küsimusele õigesti umbes 28% (20 000 inimest), millega küsimus osutus
mõõdukalt raskeks eeltestis kasutatud küsimustepanga
Rock-kontsert
suhtes. Rock-kontsert on püstitatud ühiskondlikus
Rock-kontserdi külastajatele oli reserveeritud
kontekstis, sest küsimus käsitleb rock-kontserdi
ristkülikukujuline väljak mõõtmetega 100 m
korraldamist, isegi kui ta toetub isiklikule kogemusele
korda 50 m. Kontsert oli täielikult läbi müüdud,
viibimisest rahva hulgas. Küsimus on klassifitseeritud
väljak oli täis ning kõik fännid seisid püsti.
sisukategooriasse Kogus, sest ta nõuab arvutamist, kuigi
Milline järgnevatest on kontserdil osalenud
tal on ka elemente, mis seostuvad sisukategooriaga Ruum
inimeste arvu tõenäoliselt parim hinnang?
ja kuju.
A 2 000
See küsimus nõuab kõiki kolme protsessikategooriat, kuid
B 5 000
esmane nõue tuleneb olukorra matemaatilisest
C 20 000
formuleerimisest seoses vajadusega mõista antud
D 50 000
kontekstiinfot (väljaku suurus ja kuju, väljak on täis,
E 100 000
fännid seisavad) ning teisendada see kasulikule
matemaatilisele kujule. Küsimuses esineb ka vajadus teha
kindlaks informatsioon, mis on puudu, aga mida saab
mõistlikult hinnata. Nimelt on vaja välja mõtelda
Joonis 6. Näiteküsimus Rock-kontsert
matemaatiline mudel ühe fänni või fännide rühma peale
kuluva ruumi jaoks. Tegutsedes matemaatika sees, peab ülesande lahendaja rakendama matemaatilisi
mõisteid, fakte, meetodeid ja arutlusi, et seostada omavahel väljaku pindala ja fänni või fännide rühma
poolt hõivatud ala pindala, sooritades vajalikud kvantitatiivsed võrdlused. Matemaatiliste saaduste
tõlgendamist, kasutamist ja hindamist on vaja lahendi mõistlikkuse kontrollimisel või sooritatud arvutuste
matemaatiliste tulemuste põhjal vastusevariantide hindamisel.

Alternatiivne mudel on kujutleda, et fännid seisavad ühtlaselt võrdsetes ridades üle kogu väljaku, ning
hinnata fännide arvu, korrutades ridade arvu hinnangu igas reas olevate fännide arvu hinnanguga.
Matemaatiliste mudelite formuleerimises tugevad ülesannete lahendajad peavad väärtuslikuks sellise
ridade-veergude mudeli efektiivsust, hoolimata ilmsest vastuolust selle ja rock-kontserdil osalevate fännide
tegeliku käitumise vahel.
Matemaatilised põhivõimed tulevad selles küsimuses mängu järgmistel viisidel. Kommunikatsiooni läheb
vaja suhteliselt madalal tasemel seoses vajadusega lugeda teksti ja sellest aru saada. Tuleb tõlgendada ja
mõista sõnade nagu ristkülikukujuline ja suurus, fraaside väljak oli täis ja käsu hinda matemaatilist
tähtsust. Seda aitavad teha mõningad tegeliku elu teadmised. Ülesandel on oluline matematiseerimise nõue,
sest ülesande lahendamiseks on tarvis teha teatavaid eeldusi ühe seisva isiku haaratava pindala kohta ning
samuti koostada elementaarne matemaatiline mudel nagu (fännide arv) x (keskmine pindala fänni kohta) =
(väljaku pindala). Selleks peab lahendaja esitama olukorra mentaalselt või diagrammi kujul, see on osa
mudeli formuleerimisest, mis seostab pindala ühe fänni kohta väljaku pindalaga. Strateegia koostamine
tuleb selle ülesande lahendamisprotsessi sisse mitmes etapis, näiteks siis, kui otsustatakse, kuidas
ülesandele läheneda, kui kujutletakse, mis liiki mudel võiks olla kasulik ühe fänni võetava pindala
kirjeldamiseks, ning kui tuntakse ära vajadus mingi tulemuste õigsuse kontrolli meetodi järele. Üks
lahendusstrateegia oleks postuleerida pindala ühe isiku jaoks, korrutada seda igas vastusevariandis antud
inimeste arvuga ning võrrelda tulemust küsimuses antud tingimustega. Võib tegutseda ka vastupidi,
lähtuda antud pindalast ning liikuda tagurpidi, arvutades iga vastusevariandi korral vastava pindala inimese
kohta, ning otsustada, milline tulemus sobib kõige paremini küsimuses kehtestatud tingimustega.
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Sümboolse, formaalse ja tehnilise keele kasutamine ning sellega opereerimine tuleb mängu strateegia, olgu
see ükskõik milline, realiseerimisel, kui tõlgendatakse ja kasutatakse antud mõõtmeid ning sooritatakse
vajalikud arvutused, sidudes väljaku pindala pindalaga ühe isiku kohta. Arutlemine ja argumendid tulevad
mängu koos vajadusega selgelt mõtelda seosele koostatud mudeli, saadud lahendi ja tegeliku konteksti
vahel, et mudelit kontrollida ja veenduda, et valitud on õige vastusevariant. Matemaatilisi abivahendeid
pole tõenäoliselt vaja kasutada.
Kõndimine
PISA küsimus Kõndimine joonisel 7 annab mõnevõrra ebaintuitiivse, kuid üldarusaadava algebralise seose
kahe muutuja vahel ning esitab õpilastele kaks küsimust, mis nõuavad algebraliste teadmiste ja oskuste
aktiveerimist. Teine küsimus nõuab
Kõndimine
lisaks
strateegilise
mõtlemise,
arutlemise ja argumenteerimise võimet
tasemel, mis pakub raskusi paljudele
15-aastastele. Neid küsimusi kasutati
PISA 2003 põhitestis, pärast seda anti
nad vabaks ning seejärel on nad
esinenud illustratiivsete küsimustena
PISA 2009 raamistikus ja muudes
Pilt kujutab kõndiva mehe jalajälgi. Sammupikkus P on kahe
publikatsioonides. Mõlemad küsimused
järjestikuse jalajälje tagaosade vaheline kaugus. Meeste puhul
nõuavad õpilastelt töötamist antud
annab valem
ligikaudse seose n ja P vahel, kus
informatsiooniga ja vastuse koostamist.
n = sammude arv minutis ning
Mõlemad
küsimused
kuuluvad
P = sammupikkus meetrites.
samadesse raamistiku kategooriatesse:
Küsimus
1
sisukategooriasse Muutumine ja seosed,
sest nad puudutavad seoseid muutujate
Kui valem on rakendatav Heiko kõndimisele ja Heiko teeb 70
vahel, mis praegusel juhul on esitatud
sammu minutis, siis milline on Heiko sammupikkus? Esita
algebraliselt,
kontekstikategooriasse
lahenduskäik.
Isiklik, sest nad keskenduvad asjadele,
Küsimus 2
mis on seotud otseselt inimese enda
Benno teab, et tema sammupikkus on 0.80 meetrit. Valem on
kogemuste ja perspektiiviga, ning
rakendatav Benno kõndimisele.
protsessikategooriasse Matemaatiliste
Arvuta Benno kõndimiskiirus meetrites minutis ja kilomeetrites
faktide, mõistete, meetodite ja arutluste
tunnis. Esita lahenduskäik.
rakendamine, sest ülesanded on
väljendatud terminites, millel juba on
olemas matemaatiline struktuur, ning
Joonis 7. Näiteküsimus Kõndimine
nõutav
töö
on
suurelt
osalt
matemaatiliste mõistete ja objektide matemaatikasisene käsitlemine.
PISA 2003 testis oli küsimuse 1 õigete vastuste protsent rahvusvaheliselt 36%, millega see küsimus oli
raskem umbes 70%-st küsimustest 2003. aasta küsimustepangas. See on üllatav, sest matemaatiliselt on
vaja ainult asendada valemis n=70 ning sooritada P väärtuse leidmiseks mõned sirgjoonelised algebralised
teisendused. See küsimus illustreerib tähelepanekut, mida on palju kordi tehtud PISA uuringu küsimuste
puhul, et kui testiküsimused asetada tegeliku elu konteksti, siis isegi juhul, kui matemaatilised
komponendid on küsimuses selgesti esitatud, on 15-aastased õpilased oma matemaatiliste teadmiste ja
oskuste rakendamisel sageli raskustes.
Matemaatilised põhivõimed tulevad selles küsimuses mängu järgmistel viisidel. Kommunikatsiooni läheb
vaja seoses vajadusega lugeda läbi stiimultekst ja saada sellest aru, ning hiljem seoses lahenduse
sõnastamise ja lahenduskäigu esitamisega. Ülesandel pole erilist matematiseerimise nõuet, sest
matemaatiline mudel on antud kujul, mis on paljudele 15-aastastele õpilastele tuttav. Esitamise nõue on
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oluline, sest stiimultekstis on olemas graafiline element, tekst ja algebraline avaldis, mis tuleb kõik
omavahel siduda. Strateegia koostamine tuleb lahendusprotsessi sisse väga madalal tasemel, sest vajalik
strateegia on väga selgelt väljendatud küsimuse tekstis. Minimaalselt läheb vaja arutlemist ja argumente,
sest jällegi, ülesanne on selgelt püstitatud ja kõik nõutavad elemendid on ilmsed. Sümboolse, formaalse ja
tehnilise keele kasutamine ning sellega opereerimine tuleb mängu asenduse sooritamisel ja avaldise
teisendamisel eesmärgiga avaldada võrrandist P.
Küsimus 2 on raskem, siin oli õigete vastuste protsent rahvusvaheliselt keskmiselt 20%, mis tähendab, et ta
oli 2003 uuringus 10% kõige raskema küsimuse seas. Strateegia koostamine on selles küsimuses keeruline
sammude suure arvu tõttu ning sellest tuleneva vajaduse tõttu kogu aeg silmas pidada soovitud lõppsihti: P
on teada, seetõttu võib suuruse n antud võrrandist leida; n ja P korrutis annab kiiruse meetrites minutis;
seejärel võib võrdelisuse abil teisendada ühikud kilomeetriteks tunnis. Lahenduste hindamiseks kasutati
kolme taset, et haarata ka neid lahendusi, kus täieliku lahenduse suunas liikumisel oli saavutatud ainult
osalist edu. Küsimuses 2 täheldatud õigete vastuste protsendi erinevust küsimusega 1 võrreldes võib
arvatavasti kõige paremini seletada nõutavate matemaatiliste põhivõimete erineva aktiveerimisega.
Kommunikatsiooninõuded on kummaski küsimuses võrreldavad teksti lugemise ja mõistmise etapil, kuid
küsimuses 2 tuleb diagrammi abil ilmutatult seostada üks samm ja antud sammupikkus; seda seost ei ole
vaja küsimuses 1, samuti nõuab lahenduse esitamine küsimuses 2 kõrgema taseme väljendusoskusi.
Ülesandes on uus matematiseerimise nõue, sest ülesande lahendamiseks on vaja koostada võrdeline mudel
nõutud ühikutes Bernardi kõndimiskiiruse jaoks. Selline lahendusprotsess nõuab efektiivsete ja
jätkusuutlike juhtimismehhanismide aktiveerimist üle mitmesammulise tegevuse, seega strateegia
koostamise võimet nõutakse palju kõrgemal tasemel kui küsimuses 1. Teises küsimuses kasutatavad
esitused lähevad küsimuse 1 omadest kaugemale seoses vajadusega opereerida antud algebralise esitusega
ning lisavajadusega koostada matematiseerimise protsessi võtmeelemendina sobivaid võrdelisi esitusi.
Koostatud strateegia elluviimine ja kindlaksmääratud esitused nõuavad sümboolse, formaalse ja tehnilise
keele kasutamist ning sellega opereerimist, sealhulgas algebralisi teisendusi ja võrdelisuse ning
aritmeetilise arvutamise rakendamist nõutava ühikuteisenduse sooritamiseks. Arutlemine ja argumendid
tulevad mängu läbivalt koos jätkuva ja sidusa mõtteprotsessiga, mida on vaja lahenduseni jõudmiseks.
Matemaatiliste abivahendite kasutamine esineb suhteliselt madalal tasemel, kui õpilased oskavad piisavalt
kasutada taskuarvutit.
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Puusepp
PISA küsimus Puusepp on esitatud joonisel 8.
Seda küsimust kasutati PISA uuringus nii 2000.
kui ka 2003. aastal ning seejärel anti vabaks. Ta
illustreerib valikvastusega küsimuse vormi, mis
kannab kompleksse mitmikvaliku nime. Selles
peab õpilane valima ühe vastuse iga väite või
küsimuse juures olevate vastusevariantide seast.
Õpilase vastust hinnati õigeks, kui ta tegi
õigesti kindlaks, et kõigi kujudega, välja
arvatud kujuga B peenart, saab ehitada antud
kogusest laudadest.
See küsimus kuulub sisukategooriasse Ruum ja
kuju, sest ta käsitleb kujundite omadusi. Ta
seostub kontekstikategooriaga Kutsealane, sest
ta käsitleb puusepa tööülesandeid. Küsimus
liigitub protsessikategooriasse Matemaatiliste
mõistete, faktide, meetodite ja arutluste
rakendamine, sest suurem osa tööst nõuab
meetodite
rakendamist
kindlapiiriliste
matemaatiliste objektide puhul, kuigi ta
sisaldab teataval määral ka matemaatiliste
saaduste tõlgendamist, kasutamist ja hindamist
vajaduse tõttu seostada esitatud matemaatilised
objektid antud kontekstiga – kitsendus, mille
seab kasutadaolev laudade kogus.

Puusepp
Puusepal on 32 meetrit laudu ning ta tahab teha aia, mis
ümbritseks peenart. Ta kaalub järgmisi peenra kujusid.
A

B
6m

6m

10 m

10 m

C

D

6m

6m

10 m

10 m

Tõmba iga kuju juures ring ümber vastusele „Jah“ või
„Ei“, mis näitab, kas peenra saab teha 32 meetri
laudadega.
Peenra kuju

Kas sellise kujuga peenra saab teha
32 meetri laudadega?

Kuju A

Jah / Ei

Kuju B

Jah / Ei

See küsimus oli üks raskemaid PISA 2003
Kuju C
Jah / Ei
uuringus õigete vastuste protsendiga natuke
Kuju D
Jah / Ei
vähem kui 20%. Teda saab lahendada
geomeetriateadmiste ja arutluse abil. Antud on
Joonis 8. Näiteküsimus Puusepp
piisavalt informatsiooni, et arvutada kujundite
A, C ja D täpne ümbermõõt 32 meetrit. Kuid kujundi B jaoks on informatsiooni antud liiga vähe, seetõttu
on vaja erinevat lähenemist. Võib arutleda nii, et nelja kujundi „horisontaalsed“ komponendid on võrdsed,
kuid kujundi B kaldus küljed on pikemad kui iga ülejäänud kujundi „vertikaalsed“ komponendid.
Kommunikatsioonivõimet läheb vaja küsimuse lugemiseks ja mõistmiseks ning tekstis antud info
seostamiseks nelja peenra graafilise esitusega. Ülesanne on püstitatud otseselt matemaatilises vormis,
seega matematiseerimist ei ole vaja. Ülesande lahendamise võtmevõime on arutlus ja argumendid, mida
on vaja leidmiseks, et kujundil B on liiga suur ümbermõõt, ning arusaamiseks, et kuigi kujundi A
„vertikaalsete“ komponentide pikkused on teadmata, on „vertikaalne“ kogupikkus teada (analoogiliselt
kujundiga C, kus nii vertikaalne kui ka horisontaalne kogupikkus on teada). Strateegia koostamine nõuab
äratundmist, et vajaliku ümbermõõdu saab leida hoolimata sellest, et mõned üksikpikkused pole teada.
Sümboolse, formaalse ja tehnilise keele kasutamist ja sellega opereerimist on vaja esitatud kujundite
ümbermõõdust arusaamise ja selle teisendamise näol, see sisaldab nii külgede omadusi kui ka külgede
pikkuste liitmist. Matemaatilisi abivahendeid pole tõenäoliselt vaja kasutada.
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