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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – žemiau 1 (347,69 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių rezultatų interpretavimas, taikymas ir jų vertinimas 

Kontekstas – visuomeninis 

Turinio sritis – statistika ir tikimybės 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 1 (414,99 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių rezultatų interpretavimas, taikymas ir jų vertinimas 

Kontekstas – visuomeninis 

Turinio sritis – statistika ir tikimybės 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 2 (428,15 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių rezultatų interpretavimas, taikymas ir jų vertinimas 

Kontekstas – visuomeninis 

Turinio sritis – statistika ir tikimybės 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 3 (511,73 taškų)  

Gebėjimų sritis – matematinių sąvokų, faktų, procedūrų naudojimas ir argumentavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – skaičiai ir skaičiavimai  
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 3 (538,45 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių sąvokų, faktų, procedūrų naudojimas ir argumentavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – erdvė ir figūros 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 6 (702,11 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinis situacijų formulavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – kaita ir ryšiai 

Kiek per metus sutaupoma litrų degalų 

Kiek per metus sutaupoma pinigų 

Kada susilygins burės kaina su sutaupytų pinigų kiekiu 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Skiriamas 1 taškas: 

Skiriami 2 taškai: 

D=𝑑𝑣/60𝑛 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 5 (610,5 taškų; 657,71 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių sąvokų, faktų, procedūrų naudojimas ir argumentavimas 

Kontekstas – profesinis 

Turinio sritis – kaita ir ryšiai 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 5 (631,69 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinių sąvokų, faktų, procedūrų naudojimas ir argumentavimas 

Kontekstas – profesinis 

Turinio sritis – kaita ir ryšiai 

(60·3·50) : 25= 360 D=𝑑𝑣/60𝑛 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 3  (512,28 taškų)  

Gebėjimų sritis – matematinių sąvokų, faktų, procedūrų naudojimas ir argumentavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – erdvė ir figūros 

120 240 arba 



17 

PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 



18 

PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 6 (840,29 taškų)  

Gebėjimų sritis – matematinis situacijų formulavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – erdvė ir figūros 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 4 (561,27 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinis situacijų formulavimas 

Kontekstas – mokslinis 

Turinio sritis – skaičiai ir skaičiavimai 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 4 (576,23 taškų)  

Gebėjimų sritis – matematinis situacijų formulavimas 

Kontekstas – asmeninis 

Turinio sritis – erdvė ir figūros 
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PISA 2012 užduočių pavyzdžiai 

Lygmuo – 3 (489,07 taškai)  

Gebėjimų sritis – matematinis  

           situacijų formulavimas 

Kontekstas – asmeninis  

Turinio sritis – skaičiai ir  

                       skaičiavimai 

90 
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