








Блог Матема моменти
је у току претходне две године,
подршка у настави математике
за примене ИКТ-a у настави.
То је колекција електронских 
садржаја, креираних у
Првој крагујевачкој гимназији.



Изабране лекције
садрже више
интерактивних тестова
и презентација које се
могу користити у 
редовној настави.



Пример интерактивне вежбе веза неких инверзних тригонометријских функција.

https://www.bookwidgets.com/play/EQ76W


Питања и одговори вредности неких инверзних тригонометријских функција.

https://www.bookwidgets.com/play/RRAZL


Формативне процене



ИКТ у настави представља
значајну подршку формативним
проценама. 
Приступањем изабраној
апликацији, на основу резултата
интерактивног
теста, ученици могу да: 
примене предложени концепт, 
упореде са претходним
начином рада, накнадним
пролазом
кроз интерактивни тест
овладају вештинама и
модификују
свој поступак израде.

Пример: https://www.topgradeapp.com/home

https://www.topgradeapp.com/home


Примери интерактивних тестова:

•Примена особина и операција са
коренимана
• Операције са коренима
•Њутнова биномна формула;
•НЗД и НЗС полинома;
•Гранична вредност низа;
•Корен квадратног израза;
•Особине корена;
•Факторизација квадратног
тринома;
•Решавање ирационалних
једначина;
•Ирационалне једначине за 
вежбу.

https://player.quizalize.com/quiz/3963907b-9755-4511-a202-52de7cdb0e31
https://player.quizalize.com/quiz/a282ff76-d87d-401a-91ee-c06fdd82e819
https://player.quizalize.com/quiz/56bc8efc-e744-403e-97a3-9228073181d2
https://topgradeapp.com/playQuiz/nzd-i-nzs-polinoma
https://topgradeapp.com/playQuiz/granichna-vrednost-niza
https://player.quizalize.com/quiz/f865403e-296a-4411-a3d7-af715fed2697
https://player.quizalize.com/quiz/a282ff76-d87d-401a-91ee-c06fdd82e819
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMq2030Dmr_dlTFGwkAgTn-Qac6BgD1cIutWsnCevUy5ZhdA/viewform
https://player.quizalize.com/quiz/dc0878a2-3e31-4701-8a1b-fe5ff960d474
https://player.quizalize.com/quiz/204050cb-e8a8-494b-95cc-3ca04b0bdbe3


Који облици формативних процена 
се најчешће примењују?

•договор да се не јављају за реч већ поразмисле док не чују своје име од
наставника да би објаснили осталима, покренуће већину ученика да узму
учешће.
•Ако је задатак захтевнији, могу се на стикерима записати конкретна
задужења ученицима, или формулисати питања са одговорима да или не.
•За процену успешности усвојених садржаја, могу се припремити
папирићи на којима ученик износи утисак.
•Ученици могу излазећи из кабинета оставити маркером траг на
припремљеној мети, што ближе центру концентричних кругова.
•Договор може бити да се сигнализира руком, у складу са супер
емотиконом, одн. не баш супер емотиконом, зависно од утиска часа
и тако на крају часа покаже наставнику подршка одн. сигнал о 
разумевању садржаја. 



Примене ИКТ 

Процене, уз активности и ученика и наставника, могу интерактивним
тестовима да се обликују у моћне формативне алате. 

Quizalize, https://www.quizalize.com/ Zzish, https://live.zzish.com/learninghub

https://www.quizalize.com/
https://live.zzish.com/learninghub


Формативна процена на https://www.quizalize.com страници, 
наставнику јасно по имену, на https://www.zzish.com/ страници 
учеснике квиза приказује у табели, са листом
• оних који су успешно одрадили задатке у првој колони, 
• затим листом оних који су скоро па сасвим успешно решили
задато и
• листу оних којима треба помоћи у раду.

https://www.zzish.com/






Закључак:

Kоначна постигнућа на контролним
вежбама и задацима, уз подршку 
информационих технологија у 
примени формативних процена, 
охрабрења у вежби, сарадњи и 
креативности, могла би бити значајна 
за све у настсави.

15-минутном контролном вежбом
коју наставник класично прегледа, 
не постиже се формативна процена.
Присуство оцене, чини ово
сумативном проценом. Резултат
формативног теста никада не треба
да изненади, али треба да иницира
одговарајуће активности и 
наставника и ученика.








