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Резюме. В статията е представена гледната точка на автора относно 

възможността за адекватна оценка на знанията и уменията по матема-

тика на учениците чрез международните измервания PISA и TIMSS. 

Сравняват се конструктите „ключови компетенции“, „математичес-

ката грамотност“ и „числова грамотност“, приети съответно в българ-

ската нормативна уредба, Организацията за икономическо сътрудни-

чество и растеж и Международната асоциация за оценка на образова-

телните постижения. Два примера илюстрират концептуалните разли-

чия между математическия стил, традиционен за българското средно 

училище, и този, приет от PISA и TIMSS. 
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1 Увод  

През 2021 г. предстои провеждането на поредното измерване 

на постиженията по математика на 15 годишни ученици PISA 

(OECD, 2018). У нас то ще предполага работа по тестовите за-

дачи в компютърна среда. Към момента не са ни известни всички 

детайли за тази среда, затова тук ще се въздържим да коменти-

раме новия формат. Само ще отбележим, че работа с нов интер-

фейс допълнително натоварва оценяваните, с което негативно се 
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влияе върху възможностите им за изява, а оттук и потенциално 

до влошаване на резултатите.  

По-важният въпрос, който си поставяме за изясняване в стати-

ята, е свързан с формирането на априорно отношение към меж-

дународното изследване в обществото ни, както и изясняването 

на базиса, върху който апостериорно ще се дават оценки и евен-

туално ще се формират управленски решения. В тази връзка ще 

предложим гледната си точка чрез сравняване на концептуал-

ната рамка, заложена в съответните международни измервания, 

и българската действаща нормативна уредба на средното обра-

зование.     

 

2 Вътрешна противоречивост в нормативната база     

През учебната 2018/2019 година (а и в периода до 2021 г.) ме-

родавна е НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразовател-

ната подготовка (MON, 2015). За настоящата статия от особено 

значение ще е Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 (ibid.). В този 

документ се визират 9 ключови компетентности, които „са взаи-

мозависими и представляват съвкупност от знания, умения и от-

ношения, необходими за личностното развитие на индивида през 

целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и 

участие в социалния живот, както и за пригодността му за реали-

зация на пазара на труда“.  
  По-нататък в документа (чл. 5, ал. 2, т. 3) се прави позоваване 

на Европейската референтна рамка за ключовите компетент-

ности за учене през целия живот (EC, 2006). В този документ 

компетентност се определя като комбинация от знания, умения 

и нагласа, съответна на (определен) контекст (ibid. p. 13). След 

това се дава определение на ключова компетентност, на което 

е съответно българското определение по-горе.  

В схващането за ключови компетентности на Европейската ко-

мисия се казва, че те са необходими на всеки гражданин (в бъл-

гарския вариант се спряга абстрактен индивид). Тук се забелязва 
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явно вътрешно противоречие: веднъж визирайки контекста, 

следва да се приеме, че той е универсален за всички индивиди от 

Европейския съюз (!). Като смекчаващо обстоятелство ще посо-

чим, че същият проблем се наблюдава в теоретичните рамки на 

PISA и TIMSS. 

Това противоречие има сериозни последици за образователната 

политика. То се отразява както върху постановките в Държав-

ните образователни стандарти, така и в оценката на резултатите 

от обучението. Например, ролята на контекста в обучението се 

отчита, прилагайки нормативно оценяване; изискването за обща 

валидност на компетентностите предполага критериално оценя-

ване, каквото е определено в (MON, 2016).  

Изчистването на такава вътрешна противоречивост може да се 

направи, ако се приеме двойственият характер на понятието ком-

петентност. От една страна, то се явява конструкт в норматив-

ната база, който носи белезите на универсалност за определена 

статистическа извадка. От друга страна, персонифицирано, то се 

явява атрибут за индивида, който е в диалектическо единство с 

даден контекст (определяща поведението среда). Тази двойстве-

ност следва да се отчита при анализа и тълкуването на резулта-

тите от конкретно измерване или оценяване.  

3 Компетентност от синтетичен тип   

В материали на работната група, изготвила съдържателната 

рамка за ключовите компетентности, последните са определени 

като пакет от знания, умения и нагласа (ЗУН)1, които са много-

функционални и преносими2. В същия документ са дадени две 

много важни забележки:  

1) Математическата грамотност е основополагащо умение за 

всякакво по-нататъшно учене в останалите ключови компетент-

ности. 
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2) Математиката, даже и на ниво грамотност, е от висока степен 

на сложност. „Математическото поведение“ е описване на реа-

лиите с универсални конструкции и процеси. То се описва най-

добре като синтез на умение и лично отношение. 

Трябва да подчертаем, че в неявен вид всички тези концепту-

ални положения се срещат в цитираната Наредба на МОН от 

2015 г. За да стане ясно това, ще погледнем как изглеждат две 

конкретни теми в Приложение 3 на Наредбата (Таблица 1).  

1. Област на компетентност: Функции. Измерване. В резултат 

на обучението ученикът: Построява точка по дадени коорди-

нати и определя координати на точка спрямо Декартова коорди-

натна система в равнината.  

На пръв поглед чисто математическа тема. Оказва се, че тя фор-

мира елементи на 6 от всичко 9 ключови компетентности.  

2. Област на компетентност: Логически знания. Знания, умения 

и отношения. В резултат на обучението ученикът: Разбира на 

конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и“, „или“, 

„ако..., то...“, отрицанието „не“ и на релациите „следва“ и „екви-

валентност“.  

В тази тема се формират елементи на 8 от деветте ключови ком-

петентности. Като се вземе предвид, че логическите конструк-

ции конюнкция, дизюнкция, импликация и пр. са универсални за 

европейските езици, за нас е необяснимо защо тук се  изключва 

връзка с ключовата компетентност 2. умения за общуване на 

чужди езици.  

 

Таблица 1. 
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Разгледаните примери ясно показват, че изграждането на от-

делните ключови компетентности е взаимозависимо, т.е. визира 

се формиране на компетентност от синтетичен тип, в която 

отделните ключови компетентности са компоненти с различна 

тежест за всяка отделна тема от учебната програма. Съответните 

ЗУН се очаква да са приложими в различен контекст: комуника-

ционен, социален и прочее. По-нататък ще стане дума доколко 

такива очаквания са осъществими. 
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4 Основният конструкт в PISA    

В Рамката на изследването PISA 2021 (OECD, 2018) понятий-

ният апарат не съответства на българската нормативна база (ко-

ято отразява препоръките на Европейската комисия). Точки 6-7 

са каламбур от думи, повечето от които са понятийно обреме-

нени в дидактиката, но тук се използват с житейския си смисъл. 

Включва се и основният конструкт в българската нормативна 

уредба – математическата компетентност, пак като израз от 

ежедневието и някак си пренебрежително, между другото.   

Точка 23 (ibid.) съдържа следното определение на основния 

конструкт на PISA: 

„Математическата грамотност (mathematical literacy) е спо-

собността на индивида да разсъждава математически и да (…) 

използва математиката, за да разрешава проблеми в редица ре-

ални ситуации. Тя включва познаване и разбиране на понятия, 

процедури, факти и инструменти, които описват, обясняват и 

прогнозират явления. (…)“  

На мястото на последното многоточие стои едно непреводимо 

изречение, смисълът на което е, че математически грамотните 

хора следва да осъзнават колко е важна математиката за самите 

тях.  

В определението още по-ярко изпъква двойствеността конст-

рукт-атрибут. Първото изречение неявно визира контекста на 

индивидуалните проблеми, където атрибутът математическа 

грамотност би бил от полза. Второто изречение съдържа списък 

от компоненти, подлежащи на критериално оценяване, т.е. мате-

матическата грамотност е определена като конструкт, който е за-

легнал при разработването на оценъчни показатели (индика-

тори). Впоследствие това раздвоение се проявява отчаяно във 

всякакви пояснения, уточнения, допълнения и прочее …ения, на 

които е посветена главата Представата за математически гра-

мотните в PISA 2021. В тази глава са дадени две схеми, които 

имат концептуална роля.  
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Първата декомпозира математическата грамотност в цикъл 

около математическото мислене, при който разрешаването на 

проблем преминава през три фази (ibid. т. 28), определени като 

илюстрация на математическо моделиране.  

Втората схема представя многомерен модел за отношенията 

между четири тематично обособени прояви на математическата 

грамотност, осем умения на 21. век (детайлно описани в точки 

124-127) и четири типа контекст (детайлно описани в точки 114-

123), в които математическата грамотност намира приложение. 

Всичко това трябва да ни даде представа за  начина, по който ще 

става измерването на математическата компетентност в PISA 

2021.  

Това,  което не се споменава никъде, е неявното приемане на 

синтетичния характер на проблемите от реалния свят и анали-

тичните средства, с които се атакуват тези проблеми. Нашето 

мнение е, че амбициите на организаторите не съответстват на 

възможностите, с които тези амбиции се преследват. По-точно, 

дидактическият инструментариум за измерване на математичес-

ката грамотност (както е определена) е неадекватен на слож-

ността на проблематиката (това ще коментираме в секция 8). 

5 Основният конструкт в TIMSS   

В рамката на изследването TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) за основен конструкт е приета 

числовата грамотност (numeracy). Тя е разгледана в две изме-

рения: учебно съдържание и когнитивни процеси. Учебното съ-

държание включва 4 области: числа, алгебра, геометрия, данни и 

вероятност. Когнитивното измерение е разбито на три области: 

знание, приложение, разсъждение. Свързващо звено за учебното 

съдържание и когнитивните процеси са 6 процедури, интерпре-

тирани в математически контекст: припомняне, разпознаване, 

класифициране, пресмятане, обработване, измерване. (Grønmo et 

al., 2013)  
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5 Оценяване (измерване) на математическите ЗУН   

В българското средно образование оценяването на постижени-

ята става според държавния стандарт, описан в наредбата на 

МОН от 2016 г. (MON, 2016). Типовете оценяване са структури-

рани в чл. 6. Прави впечатление, че оценяванията PISA и TIMSS 

не намират място в тази структура, т.е. те са привнесени, чужди 

външни тела за нашата образователна система. Именно като та-

кива би трябвало да се разглеждат и резултатите от тези оценя-

вания. Но не. Тези оценявания се приемат като меродавни за ни-

вото на образователната ни система, без да се отчитат фундамен-

талните различия в концептуалната основа, представени в пред-

ните секции.   

Да отбележим, че повечето учебници по математика съдържат 

примерни тестове за (само)оценяване. Структурата на тези тес-

тове е синхронизирана с понятийния апарат на съответния учеб-

ник, с нивото на сложност в урочните единици, отразяват тради-

циите в българското образование. Последното е много същест-

вено, доколкото учителите ни са продукт на тези традиции, те, 

явно или не, ги следват в професионалния си път, развиват ги и 

ги претворяват в контекста на конкретното училище, клас, уче-

ник. При оценка на ЗУН учителите ни са длъжни да прилагат 

държавния стандарт за оценяване. 

Схолия. Какво се случва, когато чуждо тяло попадне в няка-

къв организъм. Най-често организмът го модифицира към 

своята природа, а ако не успее, го отхвърля. Понякога орга-

низмът е твърде слаб, за да модифицира или отхвърли тялото, 

и тогава той се разрушава, в най-добрия случай мутира и 

престава да изпълнява обичайните си функции.  
 В някои страни резултатите от международните изследвания 

се приемат много чувствително. Някъде националните образова-
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телни програми се привеждат под знаменателя на тези изследва-

ния, например в Бразилия3. Такава политика намираме за дъл-

боко погрешна. В образованието няма универсални стандарти. 

Всяка образователна система е подчинена на конкретна социо-

икономическа политика. Дали тази политика ще е национално-

отговорна или ще е външно наложена е въпрос на суверенитет 

на отделното държавно или обществено формирование.  

6 Формиране и пренос на математическите ЗУН   

Приемаме две тези. 1) Тази на Джейн Лейв (1988), че схемата 

за решаване на задачи ситуация-модел-решение-тълкуване не се 

реализира на практика. 2) Тази на Алан Шьонфелд (1998), че ре-

шенията и изборът за действие на учителя се определят както от 

моментния контекст, така и от професионалния опит.  

От втората теза следва изводът, че математическите ЗУН на 

ученика, се формират от учителя в съответствие със средата в 

българското училище, т.е. в съответствие с нашата нормативна 

база, учебни пособия, традиции. Така формираните ЗУН са ситу-

ативни.  

Явно екипът на PISA е наясно с първата теза и ето защо. Неза-

висимо, че поставя математическото моделиране като ключово в 

архитектурата на модела от т. 28, впоследствие екипът на PISA 

никъде не съумява да операционализира този модел. Постоян-

ните компромиси да се игнорира един или друг етап в процеса 

на математическото моделиране на „реална“ ситуация води до 

фрагментиране, което компрометира целия модел.  

Не са ни известни убедителни доказателства, че математически 

знания и умения, придобити в клас, са пренасяни от ученици в 

съществено нов контекст. Напротив, имаме достатъчно наблю-

дения, когато изявени ученици не успяват да приложат знанията 

си извън рамките на контекста, в който са формирани, т.е. мате-

матическите ЗУН много рядко са преносими, още по-рядко – 

многофункционални (Lazarov, 2014).  
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От казаното дотук следва, че средношколците ни формират ма-

тематически знания и умения в контекст, специфичен за българ-

ското образование. Така формираните ЗУН се оценяват според 

българските образователни стандарти. Пренос в нов контекст на 

ЗУН изисква промяна в определящата поведението среда. Нап-

ример, участието в математически състезания изисква допълни-

телна подготовка в определени области на математиката, специ-

фични за състезанията. Тогава и оценяването на знанията и уме-

нията става според регламента на съответното състезание, т.е. то 

е в синхрон с новия контекст. При това участието в математи-

чески състезания като правило представлява дългосрочна инди-

видуална програма – повечето ученици започват от 4. клас 

(други и по-рано), като продължават участието си по няколко го-

дини.  

Какво става при международните измервания PISA и TIMSS. 

Те се провеждат еднократно, в нова съдържателна рамка; целе-

насочена подготовка не се осъществява; резултатът за отделния 

ученик не е от значение. Дали в такива условия ще се осъществи 

пренос на ЗУН? Доколко тези ЗУН ще се окажат многофункцио-

нални? Как следва да се тълкува негативен резултат: липса на 

ЗУН или неосъществен пренос? В секция 9 статистиката за Ру-

мъния и Македония ни навежда на безрадостни отговори.   

7 Пример 1    

Разглеждаме въпрос от сценария Флашка от PISA4.  

 

Иван има флашка, на която съхранява музика и снимки. Флаш-

ката има капацитет от 1 GB (1000 MB). Фигура 1 (ляво) показва 

текущото състояние на флашката. 

 
Фигура 1. Отляво – кръгова диаграма, отдясно – таблични данни 
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Въпрос 1. Иван иска да прехвърли фотоалбум от 350 МБ на 

флашката си, но няма достатъчно свободно място. Той не иска 

да изтрива съществуващите снимки, но е склонен да изтрие до 

два музикални албума. 

Фигура 1 (дясно) показва музикалните албуми със съответния 

размер, съхранени на флашката. 

Възможно ли е с изтриването на най-много два музикални ал-

бума Иван да си осигури достатъчно място за добавяне на фото-

албума? Отговорете с „Да“ или „Не“ и покажете изчисленията в 

подкрепа на отговора си. 

Примерно пълно решение 1. Той трябва да изтрие 198 MB 

(350-152), за да може да изтрие два музикални албума, които за-

едно са повече от 198 MB, например албуми 1 и 8. 

Примерно пълно решение 2. Да, той може да изтрие албуми 7 

и 8, които дават пространство от 152+75+125 = 352 MB.  

Цел на въпроса: 

Описание: сравняване и изчисляване на стойности, за да се 

удовлетворят определени критерии. 

Област на математическото съдържание: количество. 

Контекст: личен. 

Процес: интерпретиране. 
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8 Нашият коментар по Пример 1    

В разгледания въпрос има явен дисбаланс между обема на ус-

ловието (вербално и таблично), от една страна, и решението, от 

друга страна. При това в превода ние орязахме значително коли-

чество текстов баласт.  В българската традиция подобен дисба-

ланс се приема за лош стил. Поради това в нашите учебници по 

математика подобни „задачи“ не се включват. По-подходящо би 

било такъв въпрос да се разгледа в програмата по български език 

за 7. клас като „тълкуване на текст“, доколкото тук деветокласна 

математика практически отсъства, а включените пресмятания 

могат да минат за междупредметни връзки на предмета Българ-

ски език.  

И така, математически знания не се изискват. Напротив, въпро-

сът проверява практически умения за разчитане на данни от таб-

лица и диаграма, каквито умения се добиват с тренировки. В на-

шата програма по математика на такива тренировки се отделя 

малко внимание, при това в прогимназиалния етап. Като отчетем 

фактора забравяне, трябва да заключим: нашите ученици са в 

крайно неизгодни условия при оценяването на резултатите по 

този въпрос.  

Сега да се върнем към рамката на PISA. В точка 137 четем  

Цикълът на моделиране (формулиране, решаване, интерпре-

тиране и оценяване) е централен аспект в концепцията на PISA 

за математически грамотни ученици. 

Разгледаният Пример 1 претендира за моделиране на реална си-

туация. Отговорността за формулирането е поета от съставите-

лите на задачата, а на учениците е оставено решаването (тук ин-

терпретиране и оценяване няма). Описанието на ситуацията и 

поставянето на въпроса вкарват оценявания в съвсем различна 

среда от реално възникналия проблем. Ученикът трябва да ос-

мисли обемна вербално и таблично поднесена информация, на 

основата на която да извърши крайно опростени аритметични 

операции – събиране и изваждане на естествени числа до 1000 
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(материал от 3. клас). Какъв извод ще последва, когато, да речем, 

повече от 60% от учениците не са „решили“ задачата?5 Например 

следното заключение на пръв поглед би било обосновано: мате-

матически неграмотните български ученици няма да могат да си 

разчистят място на флашката за нови снимки, горките  

Тук се сблъскваме с класическа подмяна на тезиса. В реална 

ситуация нашият Иван ще изтрива албумите, които по-малко ха-

ресва, до момента, в който на флашката ще се освободи нужната 

памет. Това решение е естественото. „Моделирането“ няма общо 

с математически ЗУН, а с определена компетентност от синтети-

чен тип, каквато деветокласниците със сигурност притежават.  

Така глобалните изводи от статистиката по разгледаната задача 

стават несъстоятелни.  

9 Пример 2    

Разглеждаме задачата Процент шапки за продан от TIMSS6.  

Кръговата диаграма от фигура 2 показва процента шапки за 

продан в спортен магазин. Ако шапките са общо 200, то колко от 

тях са бели или зелени? 

A. 55  B. 100   C. 110   D. 145  

 
Фигура 2. 
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Ето резултатите по тази задача в проценти за някои държави: 

Южна Корея 90, Финландия 80, САЩ 59, Норвегия 54, СРЕДНО 

49, Румъния 37, Македония 32.  

10 Нашият коментар по Пример 2    

Задачата е формулирана в стила на обичаен учебник. Матема-

тически тя е по-комплексна от Пример 1. Ето едно примерно ре-

шение: ако шапките бяха общо 100, то бели ще са 30, зелени ще 

са 25, а общо бели или зелени ще са 55; но шапките са два пъти 

повече, значи бели или зелени ще са 2×55=110.7  

Какви ЗУН се проверяват? Разчитане на данни от диаграма, 

превръщане на процент в число, интерпретиране на логически 

съюз чрез операция с множества, нагласа за използване на чис-

лени пресмятания при решаване на проблеми от ежедневието.  

Тези ЗУН са обичайни за всяка програма по математика в про-

гимназията. Очакванията са, че формулировка, близка до стила 

на учебника, ще благоприятства за максимално добро предста-

вяне на учениците, т.е. статистиката ще отразява действителното 

състояние на ученическите ЗУН в определена държава.  

Сега да погледнем статистиката: за Източна Азия резултатът е 

обичайно висок; за Северна Европа е с необичаен размах; за 

Югоизточна Европа статистиката изглежда (поне за автора) на-

пълно фалшива. Дали и как са манипулирани резултатите не ни 

е ясно, но неявно прозира злонамерена тенденциозност. Ако не е 

така, то тук се наблюдава съвсем незадоволителен пренос на 

ЗУН в контекста на международното изследване.  

11 Заключение 

 От дотук изписаното може да заключим, че резултатите от 

международните изследвания показват (не)съответствието 

между националните стандарти и рамката на конкретното изс-

ледване. Нито повече, нито по-малко. С това заключение нямаме 

намерение да оправдаваме незадоволителното представяне на 
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нашите ученици, нито да отхвърляме многото проблеми в мате-

матическо образование. Част от тях са социални и обективни 

(Lazarov, 2008), друга част са свързани с управлението на обра-

зованието (Bankov, 2015).  

Могат ли международните програми за оценка на постижени-

ята да ни дадат индикация за определени проблеми – катего-

рично да. Трябва ли да привеждаме националната образователна 

стратегия във формàта на тези програми – категорично не. Все 

пак, за измиване на очите, задачи тип PISA може да се появяват, 

както това се прави в изпита след 7. клас. Издават се сборници с 

такива задачи и учениците могат частично да имплантират меж-

дународното измерване в своята определяща поведението среда 

без от това да страда общообразователният процес. 

Към сегашния момент известни надежди за възраждане на бъл-

гарското математическо образование до нивото на 80-е години 

на миналия век възлагаме на реинкарнацията на матурата по ма-

тематика след 10. клас. Когато това се случи, резултатите по 

TIMSS и PISA навярно ще се подобрят. Дотогава, а и после, може 

да ползваме българския опит в математическото образование, 

който е доказано положителен: математическите състезания. Те 

са много, начесто са и осигуряват платформа за деконтекстуали-

зация на математически ЗУН от всякаква категория. 

12 Домашна работа 

Предлагаме две дидактически задачи за самостоятелно обмис-

ляне.  

1. Фигура 3 е копие на екран от страницата на TIMSS5. Услови-

ето на задачата е: 

Точките Р и Q представляват две дроби на числовата ос, пока-

зана най-отгоре. Коя от графиките A., B., C., D. показва положе-

нието на N=P×Q на числовата ос? 

 
Фигура 3. 
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а) Доколко тази задача се вписва в учебната програма? За кой 

клас? 

б) Какви ЗУН се проверяват със задачата? 

в) Сравнете статистиката от тази задача със статистиката от 

Пример 2. Какъв коментар ще предложите относно статисти-

ката? 

2. Следващият въпрос тук е продължение на дидактическия 

сценарий от Пример 1.4 (Преводът е смислов.)  

Въпрос 2. През следващите седмици Иван изтрива някои 

снимки и музика, но добавя и нови файлове от снимки и музика. 

Така на флашката му има: музика 550 МВ, снимки 338 МВ, сво-

бодна памет 112 МВ. Братът на Иван му подарява нова флашка с 

капацитет от 2 GB (2000 MB), която е напълно празна. Иван 

прехвърля съдържанието на старата си флашка на новата. Коя от 

кръговите диаграми на Фигура 4 представя разпределението на 

паметта в новата флашка? 

 
Фигура 4. 
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а) В кой клас бихте разгледали такъв пример? 

б) Напишете кратка обосновка (или решение) за избора на от-

говор, подходяща за конкретен клас.   

в) Сравнете формулировката с тази от Пример 2. Коментирайте 

разликата. Смятате ли, че резултатът по този пример ще се раз-

личава, ако той се даде на контролно, в сравнение с резултата, 

получен при измерването PISA?   

г)* Интерпретирайте двойствеността конструкт-атрибут за: 

компетентност (математическа или синтетична), математическа 

грамотност и числова грамотност в контекста на задачата. Разг-

ледайте два типа абстрактен ученик – изявен и със слаб интерес. 

Прогнозирайте представянето на тези ученици.   
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ганизиран от Центъра за оценяване в предучилищното и училищ-

ното образование на МОН (Банкя, октомври 2018), където се за-

родиха идеите, представени в статията.  

 
NOTES/БЕЛЕЖКИ 
1. Тук превеждаме ‘attitude’ като „нагласа“, което по наше 

мнение е по-релевантното значение в контекста на образо-

ванието, а преводът „отношение“ ще запазим за нашата 

нормативна база.   

2. Първата версия е на WG-B (Working group on basic skills, 

foreign language teaching and entrepreneurship) към Евро-

пейската комисия от февруари 2002 г. и беше публикувана 

под заглавието Framework for key competences in a 

knowledge-based society. 

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf 

(последно активна ноември 2013).  

3. https://www.youtube.com/watch?v=-xpOn0OzXEw 

4. https://www.oecd.org/pisa/test/PISA%202012%20items%20for

%20release_ENGLISH.pdf 

5. Тук може да се погледне резултатът на Румъния и Македо-

ния от секция 9. 

6. https://nces.ed.gov/timss/pdf/TIMSS2011_G8_Math.pdf  

7. Приведохме решение в древноегипетски стил, за да под-

чертаем доколко традиционна е постановката в задачата.  
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Abstract. The paper presents the author’s viewpoint on the possi-

bility to evaluate adequately the students’ knowledge and skills in 

mathematics via the PISA and TIMSS assessment procedures. A 

comparative study of the constructs key-competences, mathematical 

literacy and numeracy, adopted by the Bulgarian legislation, OECD 

and the International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement, respectively, is done. Two examples illustrates the con-

ceptual differences between the math style that takes place in Bulgar-

ian secondary school and the one adopted by PISA&TIMSS. 
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