Tabuľka PT1 Opis vedomostných/referenčných úrovní finančnej gramotnosti PISA 2015
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325,57

Žiaci vedia identifikovať bežné finančné produkty a termíny a vedia vysvetliť informácie
týkajúce sa základných finančných pojmov. Sú schopní rozpoznať rozdiel medzi potrebami
a požiadavkami a dokážu robiť jednoduché rozhodnutia týkajúce sa každodenných
výdavkov. Poznajú účel bežných finančných dokumentov ako je napríklad faktúra.
V súvislosti s financiami využívajú základné numerické operácie (sčítanie, odčítanie,
násobenie) v situáciách, s ktorými by mohli mať osobnú skúsenosť.

400,33

Žiaci začínajú využívať svoje vedomosti týkajúce sa bežných finančných produktov a často
používaných finančných termínov a pojmov. Vedia použiť získané informácie na to, aby
dospeli k rozhodnutiam týkajúcich sa financií v situáciách, ktoré sa ich priamo týkajú.
Poznajú význam jednoduchého rozpočtu a sú schopní vysvetliť základné položky bežných
finančných dokumentov. Pri riešení finančných otázok vedia využiť základné numerické
operácie vrátane delenia. Chápu vzťahy medzi rôznymi finančnými zložkami, ako napríklad
miera využitia a vynaložené náklady.

475,10

Žiaci vedia aplikovať svoje vedomosti týkajúce sa bežne používaných finančných pojmov,
termínov a produktov,
v situáciách, ktoré sú pre nich dôležité. Začínajú uvažovať o dôsledkoch svojich finančných
rozhodnutí a v známych situáciách sú schopní vytvoriť si jednoduché finančné plány. Vedia
jasne interpretovať dosah finančných dokumentov a vedia používať rôzne numerické
operácie vrátanie výpočtu percent. Vedia si zvoliť potrebné numerické operácie pre
vyriešenie bežných finančných otázok ako je napríklad vytvorenie rozpočtu.

549,86

Žiaci vedia v praxi aplikovať svoje vedomosti týkajúce sa menej častých finančných pojmov
a termínov, ktoré na svojej ceste k dospelosti považujú za podstatné. Jedná sa napríklad
o vedenie bankového účtu či porozumenie podmienkam zloženého úroku pri sporení.
Vedia interpretovať a vyhodnotiť rozličné finančné dokumenty ako sú napríklad bankové
výpisy. Takisto vedia vysvetliť funkciu menej používaných finančných produktov. Dokážu
robiť rozhodnutia o financiách vzhľadom na ich možné dlhodobé dôsledky. Ide napríklad
o chápanie súvislostí týkajúcich sa celkových nákladov na splácanie úveru počas dlhšieho
obdobia. Nie je pre nich problém riešiť jednoduché problémy aj v rámci takých finančných
súvislostí, ktoré sú pre nich menej známe.

624,63

Žiaci vedia aplikovať v praxi svoje vedomosti zo širšej oblasti finančných termínov
a pojmov, ktoré môžu byť pre nich dôležité z hľadiska dlhšieho časového horizontu. Vedia
analyzovať komplexné finančné produkty. Vo svojich finančných rozhodnutia berú
do úvahy aj také vlastnosti finančných dokumentov, ktoré sú dôležité, ale nemusia byť
na prvý pohľad zjavné, napríklad transakčné poplatky. Pracujú s vysokou mierou presnosti
a sú schopní riešiť aj menej bežné finančné problémy. Vedia opísať možné dôsledky
finančných rozhodnutí, čím potvrdzujú svoj široký rozhľad v rámci finančnej oblasti ako
napríklad daň z príjmu.

