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Називпредмета   МАТЕМАТИКА 

 

Циљ                   Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, способност 

комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и 

вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног 

живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

Разред  Пети 

 

Годишњи фонд часова  144 часа 
 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− èçðà÷óíà вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину или неједначину (у 

скупуприродних бројева); 

− реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину (у скупуприродних 

бројева); 

− примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 

9, 25 и декадним јединицама; 

− разликује просте и сложене бројеве и 

растави број на просте чиниоце; 

− одреди и примени НЗС иНЗД; 

− изводи скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке; 

− правилно користи речи и, или, не, сваки 

у математичко-логичком смислу; 

− анализира односе датих геометријских 

објеката и запише их математичким 

писмом; 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ И 

ДЕЉИВОСТ 

Први део 

Својства операција сабирања, 

множења, одузимања и дељења у 

скупуN0. 

Дељење са остатком у скупу 

N0(једнакост a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

Својства дељивости; чиниоци и 

садржаоци природног броја. 

Дељивост са 2, 5 и декадним 

јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. 

Дељивост са 3 и 9. 

Скупови и скуповне 

операције:унија, пресек и 

разлика.  

Други део 

Прости и сложени бројеви. 

Ератостеново сито. 

Растављање природних бројева на 

просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац. Еуклидов 

алгоритам за налажење НЗД. 

Заједнички садржалац и најмањи 

заједнички садржалац. Веза између 

НЗД и НЗС 

 

− опише основне појмове у вези са кругом 

(центар, полупречник, тангента, тетива) 

и одреди положај тачке и праве у 

односу на круг; 

− нацрта праву паралелну датој правој 

користећи геометријскиприбор; 

− упореди,  сабира иодузима дужи, 

конструктивно и рачунски; 

 

 ОСНОВНИ 

ПОЈМОВИ 

ГЕОМЕТРИЈЕ 

 

Тачке и праве; односи припадања и 

распореда.  

Однос правих у равни; паралелност. 

Мерење дужине и једнакост дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. 

Вектор и транслација. 



УГАО 

Угао, централни угао; једнакост углова. 

Надовезивање углова (суседни углови, 

конструктивно упоређивање, сабирање 

и одузимање углова). 

Упоредни углови; врсте углова. 

Мерење углова, сабирање и одузимање 

мере углова. 

Угао између две праве; нормалне 

праве; унакрсни углови.  

Углови на трансверзали. 

Транслација и углови. 

РАЗЛОМЦИ 

Први део 

Појам разломка облика a/b (а, b ∈N). 

Придруживање тачака бројевне 

полуправе разломцима. 

Проширивање, скраћивање и 

упоређивање разломака. 

Децимални запис разломка и 

превођење у запис облика a/b (b ≠ 0). 

Упоређивање бројева у децималном 

запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у скупу 

разломака. 

Трећи део 

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Основна неједнакост p <(p+q)/2 < q. 

− преслика дати геометријски објекат 

централном симетријоми транслацијом; 

− правилно користи геометријски прибор; 

− идентификује врсте и опише својства 

углова (суседни, упоредни, унакрсни, 

углови на трансверзали, углови са 

паралелним крацима)и примени њихове 

узајамне односе; 

− нацртаправунормалну на дату праву 

користећи геометријски прибор; 

− измери дати угао и нацрта угао задате 

мере; 

− упореди, сабере и одузме углове 

рачунски и конструктивно; 

− реши једноставан задатак применом 

основних својстава паралелограма 

(једнакост наспрамних страница и 

наспрамнихуглова); 

− прочита, запише, упореди и представи 

на бројевној полуправој разломке у оба 

записа и преводи их из једног записа 

удруги; 

− одреди месну вредност цифре у запису 

децималногброја; 

− заокругли број и процени грешку 

заокругљивања; 

− израчуна вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши једноставну 

линеарну једначину и неједначину; 

− реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину; 

− одреди проценат дате величине; 

− примени размеру у једноставним 

реалним ситуацијама; 

− примени аритметичку средину датих 

бројева; 

− сакупи податке и прикаже их табелом и 

кружним дијаграмом и по потреби 

користи калкулатор или расположиви 

софтвер; 

− идентификује оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осусиметрије; 

− симетрично преслика тачку, дуж и 

једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор; 

− конструише симетралу дужи, симетралу 

угла и примењујењихова својства; 

− конструише праву која је нормална на 

датуправу или паралелна датој прави. 

 

 

 

ОСНА 

СИМЕТРИЈА 

Осна симетрија у равни и њене 

особине.  

Оса симетрије фигуре. 

Симетрала дужи и конструкција 

нормале.  

Симетрала угла. 

 



Кључни појмови садржаја: операције са природним бројевима, скуповне операције, НЗС и НЗД, 

врсте углова и операције са угловима, операције са разломцима, проценат, симетрије и транслација. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за први 

циклус основног образовања и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то 

могуће, да садржаји претходе садржајима других предмета у којима се примењују. При избору 

садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да се учењем математике 

ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију 

математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је 

узета и чињеница да сам процес учења математике има своје посебности које се огледају броју 

годинаизучавања и недељног броја часова предмета и неопходности стицањаконтинуиранихзнања. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују 

шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. 

Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, 

ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним математичким процесима и 

вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и комуникацију 

математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као 

што су комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, 

сарадња и компетенција за целоживотноучење. 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број 

часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију 

градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен 

за поједине теме по типовима часова (обрада новогградива, утврђивање и увежбавање, понављање, 

проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета иисходима. 

Природни бројеви и дељивост (34; 16+18)  

Основни појмови геометрије (17;7+10)  

Угао (17;7+10) 

Разломци (55; 23+32) 

Осна симетрија (13; 5+8) 

 

У програму су садржаји појединих тема подељени на дваили три дела, због тога што је пожељно 

комбиновати алгебарске игеометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 

1. Природни бројеви и дељивост – први део; 

2. Основни појмови геометрије; 

3. Природни бројеви и дељивост – други део; 

4. Разломци – први део; 

5. Угао; 

6. Разломци – други део; 

7. Осна симетрија; 

8. Разломци – трећи део. 

Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само 

представљају један од могућих модела. 

 

Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, 

планирано је 8 часова. 

 

 



I.   ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ ИУЧЕЊА 

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, 

односно да планира како да ученици остваре планиране исходе, које методе и технике да примени, као 

и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична 

знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања 

часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима 

планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу 

лакше и брже остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих активности и рад 

на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током једне школске 

године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само 

наостваривање појединачнихисхода.  

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 

настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога наставника је 

да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика. 

Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била 

трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврснихзадатака. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависиод наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристикаученика. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ ИУЧЕЊА 

 

Природни бројеви и дељивост – Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса 

и у оквиру ње требапроширити и продубити знања која су ученици раније стекли. Обновитисвојства 

скупова N и N
0
(претходник и следбеник) и подсетити се придруживања бројева тачкама бројевне 

полуправе. 

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, 

наставити са изграђивањем појмова бројевни израз, променљива, израз с променљивом 

ипридруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина 

задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања дато гпроблема. 

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по 

датом правилу бројева – бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.). При томе је важно 

коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или 

мерења и др). У овом делу треба користити и примере са геометријскимоблицима, у којима се 

појављује зависност међувеличинама. 

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без 

остатка није увек могуће. Увести дељење са остатком, једнакост а=bq+r, 0≤r<b и скуп могућих 

остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, разлике и производа. 

Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести  тако да ученици сами 

откривају законитости и активно се укључују у процес истраживања и учења, док за правила 

дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до правила. Такође, ученици 

треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом 

узрасту, нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начинуизлагања. 

На конкретним примерима подскупова N
0
, увести различите начине записивања скупова уз 

увођење појма празног скупа ибесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и 

математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп,са одговарајућим 

знацима;скуповне операције:унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из 

текућих садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, 



изграђивати математички језик и уносити прецизност у изражавању. На подесним примерима 

илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скуповне 

операције над два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз 

коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се 

скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља 

добар увод за увођење појмова највећи заједничкиделилац и најмањи заједничкисадржалац. 

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак 

растављања природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и 

најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и 

НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемскимзадацима. 

Основни појмови геометрије – Главни циљ теме јестедауспостави природни прелаз на више 

нивоеразумевањагеометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом 

циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне дедукције). Нови ниво подразумева 

описивање и репрезентације геометријских објеката на природном и формалном језику, анализирање 

односа међу објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање 

тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје 

треба да прате задаци укојима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно 

цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам 

полуправе и начине њиховог обележавања. Неформално истаћи очигледне истине које се односе на 

наведене појмове и односе. 

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку 

ван ње постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са 

овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним лењиром) праве паралелне датој правој кроз 

тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без 

увођења тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне 

области (заједно са границом) истаћи троуглове и паралелограме и начине њиховогозначавања. 

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. 

Изражавати дужине вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих 

јединица. Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање да се једнакост не 

односи на једнакост дужи као скупова тачака). 

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две 

кружнице, односно два круга разматрати на конкретним примерима изадацима. 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и 

операције над њима. 

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима 

користити изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам 

обима затворене изломљене линије. 

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 

правоугаонике. Истаћи основне особине централне симетрије и повезати их са особинама 

паралелограма. 

Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом 

(„паралелним преношењем”) пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 

правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи 

основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма. 

Угао – Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Истаћи разлику 

између конвексне и неконвексне области. Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих 

области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и означавање углова 

малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) 



мотивисати придруживање кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести 

као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово 

објашњење надовезати конструктивно преношењеуглова помоћу шестара и лењира, а затим и 

конструктивно упоређивање, сабирање и одузимањеуглова. 

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова 

са једнакошћу њиховихмера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и 

одузимања мерауглова. 

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да 

цртају нормалу на праву из дате тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности 

тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу у задатој тачки кружнице. 

Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између 

правихкојенисумеђусобнонормалнеподразумеватиодговарајући оштаругао. 

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална 

на паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте 

врсте међусобно једнаки. 

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова 

паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи 

односе углова са паралелним крацима. 

Разломци – Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку 

увести појмове правог односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог 

броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком. 

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне 

полуправе. Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, 

а ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно приказивање датих разломака. 

Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака. 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења 

када се и дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од нуле.Скраћивање 

разломка до несводљивог повезати са познатимпоступком налажења највећег заједничког делиоца 

бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање може извести и поступно, али да је 

претходни поступак ефикаснији. 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба 

илустровати помоћу кружних исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део 

теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла). 

Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са 

мерењем дужине, масе и запремине течности, коришћењем примера из свакодневног живота. 

Превођење разломака у децимални запис започети са разломцима који се могу свести на децималне 

разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног записа. 

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку 

не треба инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је 

илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре дељења разломака упознати 

ученике са појмомреципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу 

једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају уопштити да је дељење 

разломком исто што и множење његовом реципрочном вредношћу. 

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем истих 

операција са природним бројевима. Код дељења увести прво дељење децималног броја природним, а 

након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење децималних бројева своди на 

претходни случај. 

 

 



Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу 

природних бројева, важе и у скупу разломака. Код израза се треба задржати на примерима који нису 

сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и примена њихових особина. 

Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и 

користити аналогију са решавањем једначина и неједначина ускупу природних бројева. Треба имати у 

виду да су исходи који се односе на изразе, једначине и неједначине развојног типа, односно исходи 

који се развијају и током нареднихразреда. 

Веомаважан део ове теме су проблемски–текстуални задаци у којима се користе разломци и 

децимални запис разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се 

обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим се, поред 

увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске 

писмености, а има и своју васпитну улогу. 

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, 

аритметичку средину и размеру повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, 

подела новца у одређеној размери, израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке 

средине у спорту). 

Увођењепроцентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на дијаграмима 

(најпре квадрата подељеног на стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или 

круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као што су израчунавања снижења или 

поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и концепта, и за 

било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и превођење разломка у 

децимални и процентни запис, кроз примере који изискују овакву врсту записа броја. 

Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у 

дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и сл.). 

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено 

коришћење у пракси: при цртању и читању разних планова и графикона; при одређивању растојања; 

при решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и смањивању слика. Обраду овог 

градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим садржајима математике и 

других предмета. 

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика 

изискивали различите врсте истраживања. Резултате истраживања ученици треба да представљају 

графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака у различитим записима. За исход 

који се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не 

постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током 

реализације целе теме. 

Осна симетрија – Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се 

ученицима дају на непосредно посматрање и експериментисање и питања која ученицима постављамо 

како би дошли до њихових основних представа о најважнијим карактеристикама осне симетрије. 

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су 

идентичне са линијама мреже, са циљем да ученици самостално дођу до основних особина осне 

симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом пресликавати тачку, 

дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор. 

Појам осно симетричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера 

указује да постоје фигуре којеимају једну или више оса симетрија и фигуре које немају туособину. 

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу 

угла, нормалу из тачке на праву и примене њихове особине у проблемским задацима. 

 

 

 



III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ ИУЧЕЊА 

 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење 

и процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање 

развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се 

ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност 

на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже 

наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике 

треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета. 
 
 


