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Програм Физике омогућава примену различитих облика рада
од фронталног, рада у тиму, индивидуалног рада, рада у пару или
групи. Самостални рад ученика треба посебно неговати. Овај
облик рада је ученицима најинтересантнији, више су мотивисани,
па лакше усвајају знање. Уз то се развија и њихово интересовање
и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и
сарадње. Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да сваки
појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...

Средњи ниво

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Напредни ниво

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се
oстварени ниво постигнућа и напредовање током процеса учења.
Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно
је да буде усклађено са принципима оцењивања (Правилник о оцењивању у средњој школи).
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа,
предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака,
лабораторијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика помоћу
усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају
већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних вештина. Наставник треба да омогући ученицима да
искажу алтернативна решења проблема, иновативност и критичко
мишљење и да то адекватно вреднује.
На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере предзнања и потенцијала
ученика. На крају школске године, такође, треба спровести тест
систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и
степен остварености образовних стандарда.

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује
комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички
језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на
математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких
проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и
искуству за постављање хипотеза и извођење закључака.

МАТЕМАТИКА

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање
проблема

Циљ учења Математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања,
развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким језиком 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.

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује
природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава
проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке,
дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о
просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања
и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација.
Основни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу.

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме,
површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Домен 3. Математичка комуникација

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички
анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност
критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно
и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је
способност математичке комуникације и позитивне ставове према
математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених
наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова,
ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема
користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном
или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту.

Основни ниво
Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује
основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке
и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике
објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту.

Средњи ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Формулише математичка питања и претпоставке на основу
доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира
математичке концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање
проблема
Уме да примени математичка знања у анализи природних и
друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и професи-
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оналним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским
проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе.
Домен 3. Математичка комуникација
Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи
математичке формулације на свакодневни језик и обратно.
Напредни ниво
Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању математичких проблема.
Трећи

Недељни фонд часова

5 часа

Годишњи фонд часова

185 часова

СТАНДАРДИ
2.МА.1.1.1. Користи природне, целе, рационалне и
реалне бројеве, различите записе тих бројева и преводи
их из једног записа у други.
2.МА.1.1.2. Израчунава вредност бројевног израза у
коме се појављују сабирање, одузимање, множење,
дељење, степеновање и кореновање и при томе по
потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.
2.MA.1.1.3. Примењује правила заокругљивања бројева
и процењује вредност израза у једноставним реалним
ситуацијама.
2.МА.1.1.5. Решава једноставне проблеме који се своде
на линеарне и квадратне једначине.
2.МА.1.1.6. Решава једноставне проблеме који се своде
на линеарне неједначине и једноставне квадратне
неједначине.
2.МА.1.1.7. Решава једноставне проблеме који се своде
на систем две линеарне једначине са две непознате.
2.МА.1.2.1. Разуме концепте подударности и сличности
геометријских објеката, симетрије, транслације и
ротације у равни.
2.МА.1.2.2. Израчунава и процењује растојања, обиме
и површине геометријских фигура у равни користећи
формуле.
2.МА.1.2.3. Израчунава и процењује површине и
запремине геометријских тела у простору, користећи
формуле.
2.МА.1.2.4. Користи координатни систем за
представљање једноставних геометријских објеката у
равни.
2.МА.1.2.5. Препознаје криве другог реда.
2.МА.1.2.6. Разуме појам вектора, зна основне операције
са векторима и примењује их.
2.МА.1.2.7. Примењује тригонометрију правоуглог
троугла у једноставним реалним ситуацијама.
2.МА.1.3.2. Разуме појам, израчунава вредност, користи
и скицира график линеарне, квадратне, степене,
експоненцијалне, логаритамске и тригонометријских
функција синуса и косинуса.
2.МА.1.4.6. Примењује основна математичка знања за
доношење финансијских закључака и одлука.
2.МА.2.1.2. Разуме појам комплексног броја, представља
га у равни и зна основне операције са комплексним
бројевима.
2.МА.2.1.3. Израчунава вредност израза у коме се
појављују и елементарне функције и при томе по
потреби користи калкулатор или одговарајући софтвер.
2.МА.2.1.7. Решава квадратне и једноставне рационалне
неједначине.
2.МА.2.1.8. Решава проблеме који се своде на системе
линеарних једначина са највише три непознате.
2.МА.2.2.1. Решава проблеме и доноси закључке
користећи основна геометријска тврђења, метричка
својства и распоред геометријских објеката.
2.МА.2.2.2. Уочава равне пресеке геометријских фигура
у простору и рачуна њихову површину.
2.МА.2.2.3. Решава једноставне проблеме користећи
једначину праве и криве другог реда.

Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке
теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На основу података добијених личним
истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање
проблема
Уме да примени математичка знања у анализи комплексних
природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема.
Домен 3. Математичка комуникација

Домен 1. Математичко знање и резоновање

Разред

30. август 2022.

Користи математички језик при изношењу и аргументацији
својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема.
Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма

– разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у
простору;
– разликује врсте правилних полиедара на основу
њихових особина;
– реши геометријски проблем користећи изометријске
трансформације у простору;
– израчуна површину и запремину призме, пирамиде
и зарубљене пирамиде и примени их у различитим
ситуацијама;
– израчуна површину и запремину ваљка, купе,
зарубљене праве купе и лопте, и примени их у
различитим ситуацијама;
– уочава равне пресеке тела и израчуна њихову
површину;
– примени Гаусов поступак и Крамерово правило
за решавање система линеарних једначина са
параметрима и без њих;
– реши систем линеарних једначина применом матрица;
– реши проблем који се своди на систем линеарних
једначина;
– примени својства скаларног, векторског и мешовитог
производа при решавању проблема;
– реши проблеме међусобних односа тачака и правих у
координатној равни;
– реши проблеме користећи једначине праве и кривих
другог реда;
– реши проблеме примењујући услов додира и
једначину тангенте криве другог реда;
– користи математичку индукцију као метод доказивања;
– израчуна граничну вредност низа, анализира и
интерпретира понашање низа;
– представи комплексaн број у тригонометријском
облику и израчуна степен и корен комплексног броја;
– одреди нуле и растави на чиниоце полиноме у
једноставним случајевима и користи Вијетове
формуле;
– анализира и образложи поступак решавања задатка и
дискутује број решења;
– користи математички језик за систематично и
прецизно представљање идеја и решења;
– доказује једноставније математичке теореме и
аргументује решења задатака;
– проблеме из свакодневног живота преведе на
математички језик и добијени математички модел
реши водећи рачуна о реалном контексту.

ПОЛИЕДРИ
Међусобни односи тачака, правих и равни. Угао праве
према равни, теорема о три нормале. Диедар, триедар,
рогаљ. Полиедар, правилан полиедар, Ојлерова
теорема. Транслација, ротација и симетрија у простору.
Површина и запремина полиедра (посебно призме,
пирамиде и зарубљене пирамиде). Равни пресеци
призме и пирамиде. Кавалијеријев принцип.
ОБРТНА ТЕЛА
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Ваљак, купа, зарубљена права купа и њихове површине
и запремине.
Сфера и лопта. Површина сфере, сферне калоте и
појаса. Запремина лопте и њених делова.
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и
купе.
СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
Системи линеарних једначина. Гаусов поступак.
Примена Крамеровог правила на решавање система
линеарних једначина са параметрима.
Решавање система линеарних једначина применом
матрица.
ВЕКТОРИ
Правоугли координатни систем у простору, пројекције и
координате вектора.
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.
Примене вектора.
АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ
Растојање двеју тачака, површина троугла. Разни облици
једначине праве, угао између две праве, растојање тачке
од праве.
Линеарне неједначине с две непознате и геометријска
интерпретација.
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола
и парабола). Однос праве и криве другог реда.
МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. НИЗОВИ
Принцип математичке индукције и његове примене.
Гранична вредност низа. Збир бесконачног
геометријског низа. Број е.
КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ПОЛИНОМИ
Поље комплексних бројева.
Тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова
формула. Полиноми над пољем реалних и комплексних
бројева. Вијетове формуле. Системи алгебарских
једначина вишег степена.
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2.МА.2.2.4. Примењује својства вектора при решавању
проблема.
2.МА.2.2.5. Примењује тригонометријске функције у
једноставним реалним ситуацијама.
2.МА.2.3.1. Решава проблеме користећи својства
аритметичког и геометријског низа, примењује
математичку индукцију и израз за суму бесконачног
геометријског низа у једноставним случајевима.
2МА.2.3.2. Разуме концепт конвергенције низа и
израчунава граничну вредност низа у једноставним
случајевима.
2.МА.2.4.6. Примењује математичка знања за доношење
финансијских закључака и одлука.
2.МА.3.1.1. Комплексне бројеве представља у
тригонометријском и експоненцијалном облику и рачуна
вредност израза са комплексним бројевима.
2.MA.3.1.2. Израчунава вредност израза користећи
својства операција и функција.
2.МА.3.1.4. Решава једначине са параметрима.
2.МА.3.1.6. Решава системе линеарних једначина са
и без параметара и једноставне системе нелинеарних
једначина.
2.МА.3.2.1. Примењује основне теореме планиметрије и
њихове последице у решавању проблема и у доказивању
геометријских тврђења.
2.МА.3.2.2. Решава геометријске проблеме и доноси
закључке користећи изометријске трансформације у
равни и простору.
2.МА.3.2.3. Решава проблеме користећи једначине
кривих другог реда и њихових тангенти у координатом
систему.
2.МА.3.2.4. Примењује рачун са векторима (скаларни и
векторски производ...).
2.МА.3.2.5. Примењује тригонометријске функције у
проблемима.
2.МА.3.3.1. Примењује математичку индукцију,
аритметички и геометријски низ и израз за суму
бесконачног геометријског низа у проблемским
ситуацијама.
2МА.3.3.2. Израчунава граничну вредност низа,
анализира и интерпретира понашање низа података,
изводи и интерпретира закључке.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Основа за писање исхода и избор садржаја били су програми
математике за претходне разреде, стандарди постигнућа ученика за
крај обавезног основног и општег средњег образовања, међупредметне компетенције, циљ учења Математике као и чињеница да се
учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију математичких језиком, математичко резоновање и доношење закључака и
одлука. Сам процес учења математике има своје посебности које се
огледају у броју година изучавања и недељног броја часова предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања знања.
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 целоживотно учење.
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама. Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање
и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања),
водећи рачуна о циљу предмета и исходима.
Полиедри (30)
Обртна тела (20)

Системи линеарних једначина (14)
Вектори (15)
Аналитичка геометрија у равни (45)
Математичка индукција. Низови (25)
Комплексни бројеви и полиноми (24)
Напомена: За реализацију 4 писмена задатка (у трајању од по
два часа), са исправкама, планирано је 12 часова.
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Програм усмерава наставника да наставни процес конципира
у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да
ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. 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 и на основу њих планирати активности за конкретан час.
Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки
могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.
Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне
школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање
појединачних исхода.
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће
искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче 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 разноврсних задатака.
На часовима треба комбиновати различите методе и облике
рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса,
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини инте-
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ресантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад
на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих
наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте.
Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и
предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења
и индивидуалних карактеристика ученика.
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Полиедри
Ученици већ поседују знања о основним појмовима просторне геометрије, те би их на почетку области требало подсетити на
аксиоматско заснивање геометрије (основни и изведени појмови
и тврђења) и планиметријске последице аксиома. Затим обрадити
стереометријске последице аксиома и већ познатих теорема.
Обрадити угао праве према равни и посебно услов нормалности праве на раван, као и теорему о три нормале и њену примену
у задацима. Дефинисати диедар, триедар, рогаљ и илустровати их
задацима. Увести појам полиедра и правилног полиедра и навести
Ојлерову формулу. Извести формуле за површину и запремину одређених полиедара у складу са исходима. Показати примену Кавалијеријевог принципа. Обрадити равне пресеке призме и пирамиде.
Обртна тела
Описати настанак цилиндричних и конусних површи. Обрадити обртна тела: ваљак, купу, зарубљену праву купу и извести
формуле за њихове површине и запремине у складу са исходима за
одређени програм.
Увести појам сфере и лопте и навести формуле за површину
сфере и запремину лопте.
Обрадити задатке у вези са међусобним положајима сфере
и равни, уписаном и описаном сфером полиедра, правог ваљка и
купе, као и задатке o равним пресецима сфере, односно лопте.
Ученицима би требало предочити да се својства полиедара и
обртних тела користе у пракси, астрономији, географији, физици,
хемији итд. Посебну пажњу треба посветити развијању апстрактног мишљења и просторних представа, чему у извесној мери може
допринети позивање на очигледност, коришћење динамичких софтвера и правилно скицирање просторних фигура.
Системи линеарних једначина
Увођење појма система линеарних једначина требало би да се
базира на познатим системима од две, односно три линеарне једначине са две, односно три непознате. Подсетити ученике на метод
замене и метод елиминације и надовезати на то Гаусов алгоритам.
Нагласити алгоритамску природу поступка, али обратити и пажњу
на случајеве одступања од алгоритма које убрзавају решавање (на
пример, за елиминацију бирамо ону променљиву код које је коефицијент 1, или делимо једначину заједничким делитељем свих коефицијената). Размотрити уз примере све могуће исходе алгоритма:
случајеве несагласног, неодређеног и одређеног система.
Обновити Крамерово правило и решавање система линеарних једначина применом матрица.
При решавању система линеарних једначина ученици треба
да се служе Гаусовим поступком, Крамеровим правилом и решавањем система линеарних једначина применом матрица. Обрадити и
системе једначина са параметром, а у једноставнијим ситуацијама
и са више параметара.
Примењивати системе линеарних једначина на решавање
разних проблема.
Вектори
Подсетити ученике на векторе у равни. Увести координатни систем у простору. Векторе увести као уређене парове тачака,
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са идентификацијом помоћу паралелног преноса (транслације).
Осврнути се на идентификацију тачака у простору, уређених тројки координата и радијус-вектора. Разлагати вектор у збир три компоненте – пројекције на координатне осе и координате посматрати
као коефицијенте у разлагању. Геометријски извести формулу за
интензитет вектора и растојање између тачака.
Скаларни, векторски и мешовити производ увести геометријски и преко координата, повезати са детерминантама реда 2 и 3.
Навести својства ових производа (адитивност, хомогеност, (анти)
симетричност) и формуле које их повезују.
Примењивати векторе у геометријским (одређивање угла
између два вектора, израчунавање површине и запремине фигура
и др.) и физичким проблемима (сабирање и разлагање брзина и
сила, момент силе и др.).
Аналитичка геометрија у равни
Основни циљ увођења аналитичке геометрије је дубље повезивање алгебарских и геометријских садржаја. Ученици првенствено треба добро да упознају Декартов правоугли координатни
систем и приступ геометрији помоћу координата. При извођењу
формула за одређивање растојања тачака, поделу дужи у датом односу и израчунавање површине троугла чија су темена задата, искористити одговарајуће већ познате чињенице и својства вектора.
Неопходно је да ученици повежу линеарну једначину са две непознате са једначином праве у координатном систему и да упознају
општи (имплицитни), експлицитни, сегментни и нормални облик
једначине праве. Кроз задатке ученици треба да увежбају и формуле за једначину праве кроз две тачке, прамен правих и симетралу
угла. При извођењу формула за одређивање величине угла између
две праве, специјално услова за паралелност, односно нормалност
правих, искористити знања из вектора и тригонометрије. Формулу
за одстојање тачке од праве и растојање паралелних правих ученици треба да повежу са нормалним обликом једначине праве.
Значајна је геометријска интерпретација скупа решења линеарне
неједначине са две непознате као полуравни у координатном систему, а система оваквих неједначина као пресека полуравни.
Криве другог реда треба довести у везу са равним пресецима
конусне површи а дефинисати их као геометријска места тачака у
равни са одређеним својствима. Код одређивања међусобног односа праве и криве другог реда, користити знања из теорије квадратних једначина. Посебно обратити пажњу на случај када права
додирује криву (услов додира), као и једначине тангенти. У свим
ситуацијама инсистирати на геометријској интерпретацији (на
пример код решавања система квадратних једначина).
Математичка индукција. Низови
Ова наставна тема има велики значај за развијање математичке културе ученика, јер је математичка индукција веома чест, практичан и ефикасан метод доказивања математичких тврђења. Увод
у математичку индукцију треба направити коришћењем емпиријске индукције (као метода наслућивања тврђења) и указивањем на
грешке које су могуће ако се користи непотпуна индукција (навести неколико примера и неке грешке из историје математике). Код
обраде математичке индукције посебну пажњу обратити на њену
суштину, а нарочито на међусобну повезаност и обавезну комплементарност два доказна корака: базе индукције и индукцијског
корака. Математичку индукцију треба увежбати на разноврсним
и једноставним примерима једнакости, неједнакости, дељивости.
Могу се обрадити и сложенији примери (суме и производи са природним бројевима, Бернулијева неједнакост, примери примене математичке индукције у геометрији...).
Пре свега треба обновити основна знања о низовима из првог
разреда (дефиниција, начин задавања, аритметички и геометријски низ...). Обрадити појмове монотоности и ограничености низа.
Појам граничне вредности низа објаснити на што једноставнијим
примерима, а тек након тога дати дефиницију. Обавезно треба урадити неколико примера доказа када је задати низ конвергентан, по
дефиницији. Теореме о сагласности граничне вредности са опера-
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цијама (гранична вредност збира, производа, количника конвергентних низова) могу се и доказати. Теорему о три низа обрадити
кроз примере. Ученици треба да савладају формулу за збир свих
чланова бесконачног геометријског низа и неке примере њене примене (периодични децимални разломци, једноставни примери из
геометрије...). Дефинисати број е и образложити дефиницију теоремом о монотоном и ограниченом низу.
Комплексни бројеви и полиноми
Ученике најпре подсетити на својства операција с комплексним бројевима задатим у алгебарском облику која су обрађена у
другом разреду (специјално, да скуп комплексних бројева у односу на операције сабирања и множења чини поље). Затим увести
тригонометријски запис комплексног броја, при чему ученици
треба добро да увежбају претварање једног записа у други. Извести правила за множење и дељење комплексних бројева у тригонометријском запису и, као специјалан случај, Моаврову формулу.
Истаћи предност таквог степеновања комплексних бројева у односу на алгебарско, али и показати како се комбинацијом та два
приступа могу извести неке тригонометријске идентичности. Увести појам n-тог корена комплексног броја као решења одговарајуће једначине, без коришћења ознаке за корен. Користећи Моавров
образац показати да за сваки комплексан број различит од нуле постоји тачно n таквих бројева и одредити њихов тригонометријски
запис, као и одговарајућу геометријску интерпретацију.
Подсетити ученике на својства полинома с реалним коефицијентима и реалном променљивом обрађена у првом разреду,
а затим показати која се од тих својстава преносе на полиноме с
комплексним коефицијентима и комплексном променљивом (посебно дељивост и дељење полинома, Безуова теорема, НЗС и НЗД
полинома). Навести затим основни став алгебре и, као његову последицу, теорему о факторизацији полинома у пољу комплексних
бројева. Истаћи да ефективно налажење нула произвољног полинома (па тако и његова факторизација) нису могући у општем
случају, али илустровати неке једноставније ситуације када је то
могуће. Посебно обрадити случај полинома с реалним, односно
целобројним коефицијентима. По аналогији с квадратном једначином извести Вијетове везе за полиноме трећег и четвртог степена
и увежбати њихово коришћење. На неким једноставнијим примерима илустровати решавање система једначина вишег степена.
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама
наставе је и праћење и процењивање степена остварености исхода, које
треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања
ученика. Тај процес 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 важно је ученике оспособљавати
и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања значајну улогу имају домаћи задаци. Редовно задавање домаћих задатака (уз обавезну
повремену проверу од стране наставника), анализа задатака које
ученици нису умели да реше, педагошка мотивација ученика који
редовно раде домаће задатке... помаже наставнику да стекне бољи
увид у степен остварености исхода.
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
Циљ учења Дискретне математике је да ученик, усвајајући
математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност
комуникације математичким језиком и примени стечена знања и
вештине у рачунарству и даљем школовању, решавању проблема
из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој
математичких појмова.
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички
анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност
критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно
и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је
способност математичке комуникације и позитивне ставове према
математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених
наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.
Основни ниво
Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује
основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке
и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике
објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту.
Средњи ниво
Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује
природне и друштвене појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава
проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке,
дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о
просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).
Напредни ниво
Ученик решава сложене математичке проблеме и описује
комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички
језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на
математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких
проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и
искуству за постављање хипотеза и извођење закључака.
СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања
и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација.
Основни ниво
Домен 1. Математичко знање и резоновање
Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу.
Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање
проблема
Примењује једноставне математичке процедуре када су сви
подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама.
Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити.

