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ЗАДАЦИ 

8  4 4  
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Циљ и задаци 

 
             Циљ наставе математике у основној школи јесте: 

 да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
законитости у природи и друштву; 

 да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, да представља основу за успешно наста- вљање математичког 
образовања и за самообразовање;  



као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 
свестраном развитку личности ученика.  

Задаци наставе математике јесу:  

■ стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и закони- 
тости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

 ■ стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математи- 
ке у различитим подручјима човекове делатности (математичко модело-вање), за успешно 
настављање образовања и укључивање у рад;  

■ развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, анали- 
тичког и апстрактног мишљења;  

■ развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 
матема- тичке радозналости;  

■ стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања 
у писменом и усменом облику;  

■ усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима;  

■ савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, 
као и усвајање основних својстава тих операција; 

■ упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихо- 
вих узајамних односа;  

■ оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 
■ припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука;  

■ изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, 
тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад;  

■ стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  

Оперативни задаци  

Ученике треба оспособити да:  

■ схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена;  

■ умеју да одреде приближну вредност броја a a] g ! Q a, ) > 0 ;  

■ схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене 
дужима које представљају такву меру;  

■ упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број);  



■ умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 
трансфор- мације ових израза (назначене у програму);  

■ упознају правоугли координатни систем и његову примену;  

■ добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене;  

■ знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у 
којима се може уочити правоугли троугао;  

■ познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне мно- 
гоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући цен- 
трални угао и преносећи га угломером;  

■ знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одгова- 
рајућим задацима;  

■ схвате појам размере дужи и својства пропорције; 

 ■ умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке;  

■ користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изуча- 
ваних садржаја).  

                               САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ  

Квадрат рационалног броја. 

 Решавање једначине x2 = a, a > 0 ; постојање ирационалних бројева (на пример решења једна- 
чине x2 

Квадратни корен, једнакост  Ia I  

= 2 ). Реални бројеви и бројевна права.  

Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства опера- 
ција с реалним бројевима.  

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА  

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме. 

 Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима 2 3 , , 5 итд.  

 

 



ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ  

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен производа, 
колични- ка и степена.  

Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ 
полинома).  

Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени 
облик полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата и примене. Растављање полинома на 
чиниоце.  

 

МНОГОУГАО  

Многоугао – појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни мно- 
гоуглови (појам, својства, конструкције). Обим и површина многоугла.  

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ  

Правоугли координатни систем у равни.  

Пропорција. Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности (пропор- 
ционална подела суме, проценти и др).  

 

КРУГ 

 Централни и периферијски угао у кругу.  

Обим круга, број π. Дужина кружног лука. Површина круга, кружног исечка и кружног прстена.  

 

СЛИЧНОСТ  

Пропорционалне величине.  

Троуглови са једнаким угловима – слични троуглови – и пропор- ционалност њихових 
страница. Примене сличности.  

Напомена:  

Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправка- ма 8 
часова).  

 



                     НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Реални бројеви (16; 7 + 9)  

Питагорина теорема (16; 5 + 11)  

Цели и рационални алгебарски изрази (46; 19 + 27)  

Многоугао (13, 5 + 8)  

Зависне величине и њихово графичко представљање (20; 7 + 13) 

 Круг (15; 6 + 9)  

Сличност (10; 4 + 6)  

 

Реални бројеви  

*Увести појам квадрата рационалног броја q /p и илустровати га површином квадрата. 
Инсистирати на томе да је q/ p 0 2 d n 2 и кад је p /d n 1 . Тема Реални бројеви наставља се 
представљањем мерних бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број 
дати рационалан број. Пример дужи чији мерни број није рационалан; нпр. отвара се питање 
колики је мерни број странице квадрата чија је површина 2 и доказује (Аристотелов доказ) да 
тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да су ирационални, а онда за рационалне и 
ирационалне ко- ристимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат претходног, ученици 
долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој с једне, и реалних 
бројева с друге стране. 

 Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан децималан за- 
пис, и на основу тога видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан и 
непериодичан децимални запис. На конкретном примеру показати како се долази до 
приближних рационалних вредности за нпр. 2 , уобичајеним поступком: одговарајући одсечак 
бројевне праве с целоброј- ним крајевима поделити на десет једнаких делова (дати 
геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно 
понављати.  

Тачка која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од добијених интервала. 
Крајеви интервала су означени децимал- ним разломцима за које се каже да су приближне 
вредности тог ирационалног броја. За грешку која се тако чини треба говорити да је мања од 
једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и никакву другу причу о грешкама при 
заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења интервала замисли да се 
неограничено наставља, настају децимални разломци са нео- граниченим бројем децимала 
који ће представљати изабрани ирационални број.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да 
важе у пољу рационалних бројева.  



Питагорина теорема – 

 *Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла и има широке 
примене у рачунским и конструктивним задацима, па јој треба посветити одгова- рајућу пажњу 
(познавање формулације, једноставнијег доказа и разумевање суштине Питагорине 5 
теореме). Треба постићи увежбаност у њеној примени код разних фигура у којима се појављује 
правоугли троугао. Такође треба ученике увежбати да неке троуглове с целобројним 
страницама (на пример 3, 4, 5 и 5, 12, 13) препознају као правоугле. Корисно је навести и неке 
примере прак- тичне примене (рецимо, да провере да ли су два суседна зида просторије 
ортогонална или да помоћу конопца са чворовима на 3. 7. И 12. Метру исцртају на тлу прав 
угао). Ученици такође треба да науче да конструишу тачке бројевне праве које одговарају 
бројевима 2 3 , , 5 …  

Цели и рационални алгебарски изрази –  

*Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгра- ди навика (на основу познавања 
својстава степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза 
(полинома). Реализација ове теме започиње се даљом изградњом појма степена: упознавање 
степена чији је изложилац конкретан природан број и операција са таквим степенима, с 
примерима примене у физици и другим областима. После тога се може прећи на упознавање 
појма алгебарског израза, уз израчунавање вредности једноставнијих израза. Међу 
алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему се моном третира као 
посебан случај полинома).  

Рачунске операције с полиномима  

(у сређеном облику), односно идентичне трансформације збира и производа полинома врше 
се на основу познатих закона рачунских операција с броје- вима (а то је случај и с било којим 
изразима). Од осталих идентичних трансформација полинома обрадити само растављање на 
чиниоце полинома типа аx + bx , а2 – b2 , а2 + 2аb + b2 ; при томе је битно да се на конкретним 
примерима види сврха тих трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити и за 
решавање једначина облика аx2 + bx = 0 и x2 – c2 = 0 . 

 Многоугао – 

* Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (об- ласт, 
изломљена линија, конвексна област, троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као 
део равни ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити зависност збира углова и броја 
дијагонала ма ког многоугла од броја његових страница, па зависност међу елементима 
правил- ног многоугла, као и његову симетрију. Осим конструкција неких правилних 
многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу се цртати и други правилни многоуглови (са 7, 9, 
10, … страница) уз ко ришћење угломера. При томе треба јасно разликовати конструкцију од 
приближног цртања.  

 

 



Зависне величине и њихово графичко представљање –  

*Координатни систем, координате тачке и растојање две тачке изражено преко њихових 
координата. Примери зависних величина (време и температура, време пуњења базена водом 
и дубина воде, итд.) и њихово графичко пред- стављање. Читање својстава с графика. За две 
променљиве величине х и у дефинисати директ- ну (и обрнуту) пропорционалност везом у = kх 
( х · у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0 ). 

 Пропорција – својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање директне 
пропорционалности и график зависности величина х и у везаних условом у = kх . Не уводи се 
општи појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном 
случају). Директну пропорционалност везивати за размере на географским картама и 
рачунање стварног растојања. 

 Круг –  

*Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и докази- вања 
њиховог односа, централна тема треба да буде одређивање обима и површине круга. То треба 
започети кроз практичне аспекте проблема (пут који пређе точак,…). Добро је да се експери- 
менталним путем осети, односно констатује, сталност односа обима и пречника круга, уз 
увођење броја π и информативно упознавање ученика с његовом (ирационалном) природом. 
По обради обима и површине круга извести обрасце за дужину кружног лука, површину 
кружног исечка и површину кружног прстена. У практичним израчунавањима за π не треба 
увек узимати приближну вредност 3,14, него повремено радити и с другим приближним 
вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним 3,1).  

Унети информацију о броју познатих децимала за број π и навести његову приближну 
вредност са, рецимо, 10 децимала 

 Сличност – 

* Два низа реалних бројева a, b, c,... и a', b', c', ... су пропорционални ако је ... a a b b c c = = = l l l 
Троуглови са једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних троуглова аналогне 
стра- нице су пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и фараону, одређивање 
висине дрвета мерењем углова и дужине његове сенке, мерење растојања до неприступачних 
места, итд. Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред.  

                              Додатна настава  

Садржаји додатне наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај на- 
чин бити њихова интензивнија обрада. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме  

 

 

 



                             ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ  

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ  

 

Основи ниво  

• Прочита и запише различите врсте бројева (природне, целе, рационалне)  

• Упореди бројеве истог записа помажући се сликом када је то потребно  

• При мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу, заокругљује величине исказане датом 
мером  

Средњи ниво  

• Упореди по величини бројеве записане у различитим облицима  

• Одреди супротан број, реципрочну вредност и апсолутну вредност броја; израчуна вредност 
једноставнијег израза са више рачунских операција, различитог приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда са бројевима истог записа  

• Користи бројеве и бројевне изразе у једноставним, реалним ситуацијама  

Напредни ниво  

• Одреди вредност сложенијег бројевног израза  

• Користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама  

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА  

Основни ниво 

• Разликује основне врсте троуглова, зна њихове основне елементе  

• Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената 
који су непосредно задати  

• Уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему 
Средњи ниво  

• Уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и правоугаоника, на основу елемената 
који се добијају применом Питагорине теореме 

 Напредни ниво  



• Користи основна својства троугла, четвероугла, паралелограма и трапеза, рачуна њихове 
обиме и површине на основу елемената који нису непосредно дати у формулацији задатка  

• Конструише тачке на бројевној прави које одговарају неким ирационалним бројевима  

 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ  

Основни ниво  

• Израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима  

• Сабира, одузима и множи мономе  

Средњи ниво  

• Оперише са степенима и зна шта је квадратни корен  

• Сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином  

Напредни ниво 

 • Користи особине степена и квадратног корена  

• Зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома  

• Увежбано трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставнији облик  

 

МНОГОУГАО 

 Основни ниво  

• Влада појмовима: троугао, четвероугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама)  

Средњи ниво  

• Одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла на основу елемената који 
су непосредно дати у задацима  

Напредни ниво  

• Користи основна својства многоугла, рачуна њихове обиме и површине са елементима који 
нису неопходно дати у формулацији задатка  

 

 

 



КРУГ  

 

Основни ниво  

• Влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама)  

• Уме да израчуна обим и површину круга датог полупречника  

Средњи ниво  

• Користи формуле за обим и површину кружног прстена  

Напредни ниво  

• Одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину кружног лука   

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 Основни ниво 

 • Одреди вредност зависне величине дате таблицом или формулом  

• Одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и 
обрнуто  

Средњи ниво  

• Уочи зависност међу променљивим  

• Зна формулу y=kx и графички је интерпретира  

• Везује појам директне пропорционалности и одређује непознати члан пропорције  

Напредни ниво  

• Одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове  

• Разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава одговарајућим 
записом 

 

СЛИЧНОСТ  

Основни ниво  

• Интуитивно схвата појам сличних троуглова (поклапањем одговарајућих углова)  



Средњи ниво  

• Користи сличност троуглова и зна израчунати непознати члан пропорције  

Напредни ниво  

• Примени сличност на правоугли троугао 

 

   ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 

∗ Оспособљавање ученика за:  

− схватање и усвајање појмова квадрата, квадратног корена и аритметичког квадратног корена 
рационалног броја;  

− формирање појма ирационалног броја и упознавање скупа реалних бројева као уније скупа 
рационалних и скупа ирационалних бројева;  

− коришћење таблице и других помоћних средстава (џепних рачунара);  

− рачунање у разним задацима из математике и праксе;  

− самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;  

− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења.  

∗ Навикавање ученика да контролишу сваки корак у реализацији плана решавања задатка и да 
проверавају добијени резултат.  

∗ Развијање прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.  

∗ Даље неговање:  

− радних навика; 

 − културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини. 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

∗ Оспособљавање ученика да: 

− схвате суштину Питагорине теореме и усвоје њену правилну формулацију;  



− постигну потребан ниво увежбаности у њеној примени на до сада изученим геометријским 
фигурама у којима се може уочити правоугли троугао;  

− посматрају, уочавају и издвајају правоугли троугао и да примене Питагорину теорему;  

− решавају неке конструктивне задатке коришћењем Питагорине теореме;  

− уочавају неопходност слике у решавању задатака као помоћног средства у налажењу веза 
између датих и тражених елемената;  

− суштину практичних задатака преведу на математички језик и решавају их применом 
Питагорине теореме  

∗ Навикавање ученика да користе одговарајуће ознаке и математички језик.  

∗ Развијање:  

− способности повезивања градива, анализе синтезе и других мисаоних операција;  

− прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.  

∗ Оспособљавање ученика за:  

− самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања; − коришћење метода 
и техника рационалног и самосталног учења.  

∗ Даље неговање: 

 − радних навика;  

− културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини 

 

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

∗ Оспособљавање ученика да:  

− формирају и усвоје појам степен; 

 − упознају степен чији је изложилац природан број и науче операције са таквим степенима;  

− упознавају и разумеју појам рационалног алгебарског израза;  

− препознају целе рационалне изразе – полиноме;  

− умеју да изводе неке операције са полиномима на основу познатих закона рачунских 
операција са бројевима;  

∗ Навикавање ученика да понављају оне делове градива које је значајно за усвајање новог.  



∗ Развијање:  

− способности повезивања градива, анализе синтезе, закључивања аналогијом, индуктивно и 
дедуктивно, формирање општих поступака мишљења;  

− прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.  

∗ Оспособљавање ученика за: 

 − самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;  

− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења.  

∗ Даље неговање:  

− радних навика; 

 − културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини. 

 

МНОГОУГАО 

∗ Проширивање, разумевање и усвајање појма многоугао и упознавање његових најважнијих 
својстава.  

∗ Оспособљавање ученика да:  

− уоче зависност између елемената конвексног многоугла (број дијагонала, збир углова) и 
усвајање формула за њихово израчунавање;  

− формирају и усвоје појам правилног многоугла и упознају његова својства; 

 − умеју да конструишу поједине правилне многоуглове.  

∗ Упознавање формула за израчунавање обима и површине многоугла и увежбавање њихове 
примене на конкретним примерима (задацима).  

∗ Развијање способности повезивања градива и његове примене у другим наукама и у пракси.  

∗ Оспособљавање ученика за самостално коришћење различитих извора знања и учење 
учења.  

∗ Навикавање ученика да понављају одређено градиво које је значајно за разумевање и 
усвајање новог.  

∗ Развијање критичности, објективности и усвајање критеријума вредновања резултата рада.  

∗ Даље неговање: 

 − радних навика;  



− културе понашања и комуникације у наставном процесу;  

- правилног односа према личној и школској имовини 

 

РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 1. 

∗ Оспособљавање ученика да: 

 − даље и потпуније разумеју рационалне алгебарске изразе;  

− уоче разлику квадрата и квадрат бинома као производ два бинома; 

 − савладају растављање полинома на чиниоце применом дистибутивног закона, разлике 
квадрата и квадрата бинома;  

- примењују растављање полинома на чиниоце при решавању једначина  

∗ Развијање мисаоних операција и формирање општих поступака мишљења.  

∗ Оспосбљавање ученика да стечена знања и законитости користе у новим ситуацијама као и у 
другим наукама. 

 ∗ Даље неговање:  

− радних навика; 

 − културе понашања и правилног односа према својој и школској имовини.  

∗ Развијање критичности, тачности, систематичности, објективности. 

 

КРУГ 

 

∗ Оспособљавање ученика да:  

− − прецизније и потпуније разумеју појам кругa и упознају његова својстава;  

− формирају и усвоје појмове централног и периферијског угла у кругу и уочавају њихове 
односе (над истим луком);  

− преко експеримента уоче однос обима и пречника круга, упознају број π и његову природу 
(ирационалан број);  

− усваоје формуле за израчунавање обима и површине круга, дужине кружног лука и 
површине делова круга. 



 ∗ Подстицање ученика да уочавају однос између круга и других (упознатих) геометријских 
фигура.  

∗ Оспособљавање ученика да примене стечена знања у другим наукама (физика, техника, 
географија) и пракси.  

∗ Навикавање ученика да:  

− при конструкцији систематски и прецизно користе математичке ознаке;  

− конструкција буде тачна, прецизна и уредна.  

∗ Развијање усредсређености на рад и самосталности у решавању задатака.  

∗ Оспособљавање ученика за:  

− самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;  

− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења. 

∗ Развијање прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.  

∗ Даље неговање:  

− радних навика;  

− културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини. 

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

∗ Оспособљавање ученика да: 

 − формирају и схвате појам правоугли координатни систем;  

− уоче функционалну зависност у различитим областима и да је приказују на различите начине; 
− разумеју директну и обрнуту пропорционалност и практичну примену;  

− повезују садржаје алгебре и геометрије и да практичне задатке преводе на математички 
језик.  

∗ Навикавање ученика да логички сређују до сада научено градиво и да га примењују у новим 
ситуацијама.  

∗ Развијање и примењивање мисаоних операција: анализе, синтезе, генерализације, 
апстракције, закључивања по аналогији и формирање општих поступака мишљења.  

∗ Оспособљавање ученика за:  

− самостално коришћење уџбеника, приручника и других извора знања;  



− коришћење метода и техника рационалног и самосталног учења.  

∗ Развијање прецизности, тачности, упорности, радозналости, критичности и објективности.  

∗ Даље неговање:  

− радних навика;  

− културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини. 

СЛИЧНОСТ 

∗ Оспособљавање ученика да:  

− формирају и усвоје појмове размере, пропорционалних дужи;  

− разумеју сличност као трансформацију и схвате појам сличности троуглова;  

− примене сличност у решавању нумеричких и конструктивних задатака.  

∗ Навикавање ученика да повезују градиво и да стечено знање и законитости примењују у 
решавању практичних задатака.  

∗ Подстицање оригиналности и развијање интересовања за математику.  

∗ Развијање критичности, објективности у процесу вредновања и самовредновања постигнутих 
резултата и усвајање критеријума вредновања.  

∗ Оспособљавање ученика да примењују методе и технике самосталног и рационалног учења. 
∗ Развијање мисаоних операција и формирање општих поступака мишљења. 

 ∗ Даље неговање:  

− радне културе;  

− културе понашања и наставне комуникације;  

− правилног односа према својој и школској имовини. 



 

СЕПТЕМБАР 

НАСТАВНА 
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КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

1.  РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
 

      

 
 

1. Упознавање ученика са 
планом и програмом Уводни час Фронтални Монолошка - - - 

 
 

2. Квадрат рационалног 
броја Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
Математика 5. р. 
Математика 6. р. 

 
 

3. Решавање једначине x² = а 
(а ≥ 0), појам квадратног 
корена 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда MA2.2.2. - 

 
 

4. Квадратни корен Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда  
MA2.2.2. 
MA3.2.2. - 

 
 

5. Ирационални бројеви Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - 

Математика 5. р. 
Математика 6. р. 

 
 

6. 
Скуп реалних бројева. 
Бројевна права  Обрада Фронтални Дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, 
наставни листићи из 
Приручника 

- 
Математика 5. р. 
Математика 6. р. 

 
 

7. Децимални запис реалног 
броја и његова приближна 
вредност 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - Mатематика 6. р. 

 
 

8. Децимални запис реалног 
броја и његова приближна 
вредност 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда  MA2.4.3. - 

 9. Основна својства 
операција сабирања и 
множења реалних бројева 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда 

MA2.2.2. 
MA3.2.2. Mатематика 6. р. 

 10. Поредак бројева и 
операције сабирања и 
множења 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда  MA2.1.1. 
Mатематика 5. р. 
Mатематика 6. р. 

 11. Основна својства 
операције кореновања у 
R

Обрада 
+ 

Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда 

MA2.2.2. 
MA3.2.2. - 

 12. Основна својства 
операције кореновања у 
R

Утврђивање 
+ 

Групни рад Решавање задатака, 
дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда  

MA2.2.2. 
MA3.2.2. - 



 

 13. 
Једнакост 2a = |a|  Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда  

MA2.2.2. 
MA3.2.2. Mатематика 7. р. 

 14. 
Бројевни изрази  Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда  

MA2.2.2. 
MA3.2.2. 
MA3.1.1. 

Mатематика 6. р. 
Mатематика 7. р. 

 15. 
Реални бројеви  Систематиза

ција Фронтални Дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
креда, табла, 
калкулатор 

MA2.2.2. 
MA3.2.2. 
MA3.1.1. 

- 

2.  ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА И ЊЕНЕ 
ПРИМЕНЕ 

      

 16. 
Питагорина теорема Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

MA1.3.2. 

Mатематика 6. р. 
Mатематика 7. р. 

Историја 5. 
разред 

 17. Питагорина теорема - 
израчунавање странице Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

MA1.3.2. 
Mатематика 6. р. 
Mатематика 7. р. 

 18. Примена П.Т. на 
правоугаоник Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

MA2.3.2. 
Mатематика 6. р. 
Mатематика 7. р. 



 

ОКТОБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

19. 
Примена П.Т. на квадрат Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

20. Примена П.Т. на 
једнакокраки троугао Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

21. Примена П.Т. на 
једнакостраничан троугао Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

22. Примена П.Т. на квадрат, 
правоугаоник и троугао Утврђивање Групни Решавање проблема, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

23. 
Примена П.Т на ромб Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

24. Примена П.Т. на 
једнакокраки трапез Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

25. Примена П.Т. на 
правоугли трапез Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 
 

26. Примена П.Т. на троугао и 
четвороугао Утврђивање Групни Решавање проблема, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA2.3.2. 

 27. Правоугли троугао чији су 
оштри углови 30° и 60° Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 28. Примене П.Т. у 
конструкцијама Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.3.2. 

 29. Конструктивни задаци у 
вези са П.Т. Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 30. 
Обрт Питагорине теореме Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 31. 
Питагорина теорема  Систематиза

ција 
Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.2. 



 

 32. 
Први писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

-  

 33. 
Исправак првог писменог 
задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

Креда, табла, 
листићи са 
задацима, прибор за 
геометрију,  

-  

3.  ЦЕЛИ И 
РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

      

 34. Појам степена. Степен 
чији је изложилац 
природан број 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда 

Математика 2. р. 
Математика 7. р. MA1.2.2. 

 35. Степен чији је изложилац 
природан број Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA1.2.2. 

         



НОВЕМБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

36. Множење и дељење 
степена једнаких основа Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 7. р. MA1.2.2. 

 
 

37. Множење и дељење 
степена једнаких основа Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA1.2.2. 

MA2.2.2. 

 
 

38. Множење и дељење 
степена једнаких основа Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.2. 

 
 

39. Степен производа Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 7. р. MA1.2.2. 

MA2.2.2. 

 
 

40. Степен количника Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 7. р. MA1.2.2. 

MA2.2.2. 

 
 

41. Степен производа и 
количника Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.2. 

 
 

42. Степен степена Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 7. р. MA1.2.2. 

MA2.2.2. 

 
 

43. 
Операције са степенима Утврђивање Групни Решавање проблема, 

дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.2. 

MA3.2.2. 
 44. 

Примена степена Рад у пару 
Решавање 
задатака, 
дијалошка 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, 
наставни листићи из 
Приручника 

- MA2.2.2. 
MA3.2.2. 

 45. Операције са степенима Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.2. 
MA3.2.2. 

 46. Степеновање  Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.2. 

MA3.2.2. 
4.  МНОГОУГЛОВИ       

 47. Појам и врсте 
многоуглова Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 5. р. 
Математика 6. р. - 

 48. 
Број дијагонала многоугла Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. - 

 49. 
Збир углова многоугла Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. - 



 

 50. Углови и дијагонале 
многоугла Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 51. Углови и дијагонале 
многоугла Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 



ДЕЦЕМБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

52. 
Обим и површина 
многоугла Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
наставни листићи из 
Приручника 

Математика 3. р. 
Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

- 

 
 

53. Обим и површина 
многоугла Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 
 

54. 
Правилни многоуглови Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Прибор за 
геометрију, креда, 
табла 

Математика 5. р. 
Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

- 

 
 

55. 
Правилни многоуглови Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

56. Конструкција правилних 
многоуглова Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 
 

57. Конструкција правилних 
многоуглова Утврђивање Групни рад Решавање задатака, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

58. 
Многоугао Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

59. 
Многоугао  

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 60. 
Други писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 61. 
Исправак другог писменог 
задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

Креда, табла, 
листићи са 
задацима, прибор за 
геометрију, 
вежбанка 

- - 

     3.1.  ПОЛИНОМИ       

 62. Појам рационалног 
алгебарског израза Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 6. р. MA2.1.2. 



 

 63. Алгебарски изрази Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.1.2. 
MA3.1.1. 

 64. Моном и операције са 
мономима Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA1.2.3. 

 65. Појам полинома (бином, 
трином) Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - - 

 66. Сређивање полинома Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA1.2.3. 

 67. 
Сабирање и одузимање 
полинома Обрада 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, 
наставни листићи из 
Приручника 

Математика 7. р. MA2.2.3. 

 68. Сабирање и одузимање 
полинома Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.3. 



ЈАНУАР 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

69. Сабирање и одузимање 
полинома Утврђивање Групни рад Решавање задатака, 

дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.3. 

 
 

70. Множење монома Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.3. 

 
 

71. Множење полинома 
мономом Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.3. 

 
 

72. Множење полинома 
мономом Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.3. 

 
 

73. 
Множење полинома 
полиномом Обрада Фронтални Дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, 
наставни листићи из 
Приручника 

- MA2.2.3. 

 
 

74. Множење полинома 
полиномом Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.3. 

MA3.2.3. 

 
 

        

 
 

        



ФЕБРУАР 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

75. Множење полинома Утврђивање Групни рад Решавање задатака, 
дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда - 

MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

76. Множење полинома Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

77. Множење полинома Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

78. Квадрат бинома Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - 

MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

79. Квадрат бинома Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

80. Разлика квадрата Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 7. р. MA2.2.3. 

MA3.2.3. 

 
 

81. Разлика квадрата Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
 

82. Полиноми Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 83. Полиноми Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 84. Полиноми  Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 85. Растављање полинома аx 
+ bx на чиниоце Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 7. р. MA3.2.3. 

 86. Растављање разлике 
квадрата Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 7. р. MA3.2.3. 

 87. Растављање на чиниоце 
тринома а² + 2аb + b² Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 7. р. MA3.2.3. 

 88. Растављање полинома на 
чиниоце Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 7. р. MA3.2.3. 

 89. Растављање полинома на 
чиниоце Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA3.2.3. 

 90. Решавање једначина - 
примена растављања Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 7. р. MA3.2.3. 
MA2.2.1. 



МАРТ 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

91. 
Решавање једначина - 
примена растављања Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, 
наставни листићи из 
Приручника 

- 
MA3.2.3. 
MA2.2.1. 

 
 

92. Полиноми - 
систематизација 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
MA2.2.3. 
MA3.2.3. 

 
5. 

 ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ 
И ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

      

 
 

93. Правоугли координатни 
систем Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

94. Правоугли координатни 
систем Утврђивање Групни Решавање задатака, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.5.1. 

 
 

95. Растојање између две 
тачке у координатном 
систему 

Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. 
разред - 

 
 

96. Растојање између две 
тачке у координатном 
систему 

Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. 
разред  MA2.5.1. 

 
 

97. 
График зависности међу 
величинама Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
наставни листић из 
Приручника 

Математика 7. р. MA2.2.4. 

 
 

98. График зависности међу 
величинама Утврђивање Групни Решавање проблема, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.2.4. 

 99. Директна 
пропорционалност Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.2.4. 

 100. График зависности   
y = k ∙ x, х ∈ R Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA2.2.4. 

 101. График зависности   
y = k ∙ x, х ∈ R Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.2.4. 



 

 102. Обрнута 
пропорционалност Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA3.2.4. 

 103. График зависности  
y = k/x,  х ∈ R Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA3.2.4. 

 104. Пропорција и њене 
особине Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 5. р. 
Математика 7. р. 

MA2.2.4. 

 105. Продужена пропорција Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.4. 

 106. Примена пропорције  Утврђивање Групни Решавање проблема, 
дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.4. 

 107. Примена пропорције  Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.4. 

 108. Пропорција и размера    Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 5. р. 
Математика 7. р. MA2.2.4. 



АПРИЛ 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

109. Пропорција - примена Утврђивање Рад у пару Решавање задатака, 
дијалошка 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.4. 

 
 

110. Пропорција - примена Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.4. 

 
 

111. 
Зависне величине Систематиза

ција 
Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
MA2.2.4. 
MA3.2.4. 

 
 

112. 
Трећи  писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

113. 
Исправак трећег писменог 
задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

Креда, табла, 
листићи са 
задацима, прибор за 
геометрију, 
вежбанка 

Математика 5. р. - 

6.  КРУГ       

 
 

 
114. 

Централни и 
периферијски угао круга Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.3.3. 

 
 

115. 
Централни и 
периферијски угао круга Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Историја 5.р. 
Математика 6. р.  
Математика 7. р.  
Географија 7. р.  

MA1.3.3. 
MA3.3.3. 

 
 

116. Углови над пречником и 
примене у 
конструктивним задацима 

Утврђивање Индивидуал
ни Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
географска карта 

Математика 5. р. - 

 117. 
Тангенте круга Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. - 

 118. Примена Питагорине 
теореме на круг Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA2.3.2. 

 119. 
Обим круга, број π Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Географија 7. р. 
Географија 8. р. 
Математика 7. р. 

MA1.3.3. 



 

 120. 
Дужина кружног лука Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
географска карта 

- 
MA2.3.3. 
MA3.3.3. 

 121. 
Дужина кружног лука Утврђивање Групни Решавање проблема, 

дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

MA2.3.3. 
MA3.3.3. 

 122. 
Површина круга Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA1.3.3. 

 123. 
Површина круга Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
MA1.3.3. 
MA2.3.3. 

 124. Површина кружног 
прстена Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA2.3.3. 

 125. 
Површина кружног исечка  Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 5. р. 
Математика 7. р. MA3.3.3. 



МАЈ 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

126. Површина кружног 
прстена и кружног исечка Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
MA2.3.3. 
MA3.3.3. 

 
 

127. Обим и површина круга и 
његових делова Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
MA1.3.3. 
MA2.3.3. 
MA3.3.3. 

 
 

128. 

Круг  Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
наставни листићи из 
Приручника 

- 
MA1.3.3. 
MA2.3.3. 
MA3.3.3. 

 
 

129. 
Размера дужи Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 3. р. 
Математика 5. р. - 

7.  СЛИЧНОСТ       

 
 

130. Самерљиве и 
несамерљиве дужи Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 
 

131. Конструктивна подела 
дужи у датој размери m : n 
(m, n ∈ N) 

Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. - 

 
 

132. Конструктивна подела 
дужи у датој размери m : n 
(m, n ∈ N) 

Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
наставни листићи из 
Приручника 

- - 

 
 

133. 
Пропорционалност дужи Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. - 

 134. 
Пропорционалност дужи Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

 135. 
Пропорционалност дужи Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 



ЈУН 

 

 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

136. 
Сличност троуглова Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

- 

 
 

137. 

Сличност троуглова Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
наставни листић из 
Приручника 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

MA3.3.6. 

 
 

138. 
Примене сличности 
троуглова Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију, 
географска карта 

Историја 5. р. 
Географија 7. р. 
Математика 7. р. 

MA3.3.6. 

 
 

139. Примене сличности 
троуглова 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. MA3.3.6. 

 
 

140. Четврти писмени 
задатак 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 

141. 
Исправак четвртог 
писменог задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

Креда, табла, 
листићи са 
задацима, прибор за 
геометрију, 
вежбанка 

- - 

 
 

142. 
Систематизација 
градива 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Дијалошка, илустративна 

Креда, табла, 
прибор за 
геометрију, тест из 
Приручника 

- - 

 
 

143.. 
Годишњи тест 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад 

Листићи са 
задацима, прибор за 
геометрију 

- - 

 144. Анализа резултата теста. 
Закључивање оцена 

Систематиза
ција 

Фронтални Дијалошка Креда, табла - - 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 1. РАЗРЕД: СЕДМИ ДАТУМ:

НАСТАВНА ТЕМА:    

Упознавање ученика са годишњим планом и програмом за седми разред

Уводни час Фронтални
Упознавање ученика са садржајем предмета и начином на који је планирана реализација, 
са литературом која ће се користити у настави и са очекивањима наставника
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да:

•	 се упознају са наставним планом и програмом у 
седмом разреду;

•	 се договоре са наставником о раду на редовној, 
допунској и додатној настави.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: -

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: -

Монолошка Табла, креда (фломастери)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

УВОДНИ ДЕО 
ЧАСА

Наставник се представља ученицима и упознаје их.

Следи разговор о:
•	 прибору (свеска на квадратиће, оловка, гумица, резач, шестар, 

два троугла, вежбанка, бели папир за контролне вежбе);
•	 начину рада;
•	 оцењивању;
•	 начину закључивања оцена за прво и друго полугодиште;
•	 домаћем раду; 

•	 допунској и додатној настави.

Ученицима написати списак литературе.

Обавезна литература:

•	 Р. Стојковић ,J.Радовановић, Математика 8, уџбеник за осми 
разред основне школе, Bigz, Београд, 2015.

•	 Р. Стојковић ,J.Радовановић, Математика 8, збирка задатака 
са решењима за осми разред основне школе, Bigz, Београд, 
2015.



ГЛАВНИ ДЕО 
ЧАСА

Наставник на табли исписује наставне теме које ће се обрађивати и 
предвиђен број часова за сваку од њих. Презентује на који начин ће се 
изводити настава, какви су његови захтеви и очекивања од ученика.

1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ (16 часова);

2. ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА (16 часова);

3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛ.ИЗРАЗИ (16 часова);

4. МНОГОУГАО (12 часова);

5. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛ.ИЗРАЗИ  (30 час);

6. ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ (20 часова);

7. КРУГ (16 часова);

8. СЛИЧНОСТ (10 часова).

ЗАВРШНИ ДЕО 
ЧАСА

Наставник напомиње ученицима да ће обавезно имати четири писмена 
задатка и временски оквир за њихово извођење, као и на који начин ће 
се вршити евалуација стеченог знања ученика.                                        

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА

I писмени задатак – 32. час

II писмени задатак – 60. час

III писмени задатак – 112. час

IV писмени задатак – 140. час

Годишњи тест – 143. час

Ученицима постављају питања наставнику.



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 2. РАЗРЕД: СЕДМИ ДАТУМ:

Реални бројеви

Квадрат рационалног броја

Обрада Фронтални
Увођење појма квадрата рационалног броја и стицање знања о његовим особинама

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да:
•	 обнове појмове: природан број, цео број, рационалан 

број и ознаке за одговарајуће скупове N, N0, Z, Q, Q0;
•	 схвате појам квадрата рационалног броја и да стекну 

знање о његовим особинама;
•	 умеју да израчунају вредност квадрата ма ког 

рационалног броја датог у облику разломка или у 
децималном запису;

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да: 
•	 стeкну сигурност у израчунавању;
•	 усаврше вештину брзог, рационалног и тачног 

рачунања;
•	 развијају способност да закључују по аналогији;
•	 развијаку логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење.
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да развијају:

•	 концентрацију;
•	 способност за упоран и предан рад; 
•	 систематичност у раду; 
•	 тачност, прецизност и уредност у раду; 
•	 позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности; 
•	 самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности.

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда

Математика 5. разред (Систематизовано знање о скупу природних бројева),
Математика 6. разред (Скуп целих бројева, Скуп рационалних бројева)
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

УВОДНИ ДЕО 
ЧАСА

До сада смо учили о природним бројевима (N), целим бројевима (Z) и 
рационалним бројевима (Q). 
Поновити:                                                                                                     
Који бројеви чине скуп природних бројева? 

N = { 1, 2, 3 ,....  }    



Који бројеви чине проширени скуп природних бројева?  
   
Nо = { 0, 1, 2, 3 ,....  } = N ∪ { 0}     
                                        
Који бројеви чине скуп целих бројева?    
                                                    
Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2,...}= Z – ∪{0}∪ Z +

Који бројеви чине скуп рационалних бројева?       

pQ p,q Z,   q 0
q


= ∈ ≠ 
 

 Које релације (односи) важе за ове скупове
                               
N ⊂ Nо ⊂ Z ⊂ Q

Дакле, сваки природан број је цео, а сваки цео број је рационалан.                                                                       

ГЛАВНИ ДЕО 
ЧАСА

За дужину као јединицу мере најчешће користимо 1mm, 1cm, 1dm или 
1m, 
За површину најчешће користимо 1mm2, 1cm2, 1dm2 или 1m2 (квадрати 
чије су странице дужине 1mm, 1cm, 1dm, 1m). 
Када изаберемо неку јединицу мере пишемо само мерне бројеве 
величина, а мерне јединице изостављамо. 
Тако, на пример, уместо „квадрат странице дужине 2cm има површину 
4cm2“, кажемо да квадрат странице дужине 2 има површину 4.

У овом делу часа треба обрадити ооперације квадрирања у односу на 
поредак рационалних бројева.
Ученици раде: Уџбеник, страна 6, пример 1. 

У складу са овим називом (квадрат странице), производ сваког 
рационалног броја са самим собом називамо квадратом тог рационалног 
броја.

Квадрат рационалног броја а је број bкоји је једнак производу броја 
a са самим собом. Записујемо: b =a ∙ a = a2.

Ученици раде: Уџбеник, страна 7, пример 2

На основу урађеног задатка намећу се закључци:
Квадрат рационалног броја а не може бити негативан, то јест 

a2 ≥ 0.
Квадрат сваког позитивног рационалног броја је позитиван број, а 
02=0.



Квадрати узајамно супротних рационалних бројева а и -а су 
међусобно једнаки и уједно су једнаки квадрату апсолутне 
вредности броја а. 
За сваки рационалан број а важи  a2 = (-a)2 = |a|2.

Напомена: Поновити да је нпр. ( ) ( ) ( ) ( ) 422,422 +=−⋅−+=+⋅+ .
Како је (-2)2=22, а -2≠2, закључујемо да из једнакости квадрата два броја 
не следи увек и једнакост та два броја, али када су два броја једнака, 
онда су једнаки и њихови квадрати. Такође важи следеће тврђење.

За ненегативне рационалне бројеве a и b из једнакости a2 = b2 следи a 
= b.

Ученици у уџбенику на страни 7. раде пример 3.

На основу урађеног задатка ученици би требало да увиде следеће: 
За ненегативне рационалне бројеве a и b из неједнакости a2 > b2  

следи a > b  и обрнуто, из неједнакости a > b  следи a2 > b2.

За негативне рационалне бројеве a и b из неједнакости a2 < b2 следи 
a < b  и обрнуто, из неједнакости a < b  следи a2 < b2.

Потпун квадрат је природан број који је квадрат неког другог  
природног броја.

На пример, број 196 јесте потпун квадрат, јер је 142=196,                                                                                                                                         
                  
а број 197 није потпун квадрат, јер је 142<197<152.

ЗАВРШНИ ДЕО 
ЧАСА

Размотрићемо и неколико особина квадрата природних бројева:
•	 Ако је n паран број, онда је и  n2 паран број;  
•	 Ако је n2 паран број, онда је и n паран број;  
•	 Ако је n непаран број, онда је и n2 непаран број.  

Поновити: Шта је квадрат рационалног броја?                                                                 
Шта можемо рећи о знаку квадрата рационалног броја? 
Домаћи задатак: Уџбеник, страна 8, задаци 1, 2,3,4,5.



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                     

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 3. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Решавање једначине x² = а (а ≥ 0), појам квадратног корена 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком решавања једначине x² = а (а ≥ 0) и увођење појма 
квадратног корена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам решења једначине x² = а (а ≥ 0); 
• умеју да одреде решења једначине x² = а (а ≥ 0) и да 

запишу x = a  или x = a− , као и да израчунавају 
квадратни корен броја; 

• се оспособљавају се за решавање практичних 
задатака применом квадратног корена. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стeкну сигурност у израчунавању; 
• усаврше вештину брзог, рационалног и тачног 

рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијаку логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. 



 

Шта је квадрат рационалног броја?                                                                 
Шта можемо рећи о знаку квадрата рационалног броја?  
 
x 2 a= ( a  > 
 

0) 

  24;242 =±=⇔= xx . 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Све примере ради наставник на табли уз сталну комунакцију са 
ученицима. 
Пример 1.  
Марија је замислила један број. Његов квадрат је једнак 16. Који је број 
Марија замислила? 
(Очекивани одговор ученика: број 4 или број -4). 
Ако са x  oзначимо непознати број, онда се задатак своди на решавање 
једначине x 2

Како је 4
=16.                                                                 

2=16 и (-4)2 x=16, закључујемо да је =4 или  x =-4. 
 
Поновити: Шта је решење једначине? 
 
Решење једначине је сваки број који, замењен у једначини, 
једначину преводи у тачну једнакост. 
 
Пример 2. (Уџбеник, страна 10) 
 
Пример 3. (Уџбеник, страна 10) 
 
Да ли у скупу рационалних бројева једначина x 2

(Дата једначина нема решења у скупу рационалних бројева, јер је 
квадрат сваког рационалног броја ненегативан). 

= -4 има решења? 

 
 
Пример 4.  
Ако је површина квадрата 16, колика је дужина његове странице? 
Ако са x  означимо дужину странице, онда се задатак своди на 
решавање једначине x 2 x=16 уз услов да је ≥ 0, јер дужина не може 
бити негативан број. 
Дакле, дужина странице тог квадрата је 4. 
 
Ненегативан број чији је квадрат 16 зовемо квадратним кореном броја 
16 и записујемо га као 16 . Како је 42 

16
= 16 и 4 ≥ 0, закључујемо да је 

=4.  
 
Рачунамо само квадратне корене ненегативних бројева, јер је 
квадрат сваког броја ненегативан. 



 
Квадратни корен, или само корен ненегативног броја a  је 
ненегативан број у ознаци a ,чији је квадрат једнак броју a . 
 
За свако ненегативно a  важи a ≥0 и ( a )2 a= . 
Напомена: Типична грешка коју ученици праве је облика 39 ±= . У 
циљу смањивања оваквих грешака, стално треба истицати да је 0≥a  
( 0≥a  је услов да a  буде дефинисано). 
 
Пример 5. 
 
а) Који број је квадратни корен броја 36? 
б) Који бројеви су решења једначине x 2

Решење: а) 

=36? 

36 =6, јер је 6 > 0 и 62  =36;
                б)  x 2

                      
=36 

x = 36  и x =- 36 , па је x =6 и x =-6. 
                     (јер је 62=36 и (-6)2

Решења једначине 
=36) 

x 2 a= , a  > 0, су бројеви a  и  - a . 
(јер је ( a )2 a=  и (- a )2 a= ) 
                       
Ученици раде задатак 1,2, 3 на страни 12, уџбеника.                             

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

 
Реши једначине:  

 д) 04,02 =x ;    ђ) 502 2 =x ;     е) 
8
3

3
2 2 =x ;  

 и) 8335 2 =+x ;     љ) 
2
12

5
11

3
13 2 =− x . 

Поновити:                                                                                                      
Шта је квадратни корен ненегативног броја a ?                                      
Шта је решење једначине x 2 a= ( a  > 0 )?                                                  
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 8, задаци 1,2,4,6 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 4. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Квадратни корен 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање решавања једначине x² = а (а ≥ 0) и утврђивање знања о појму квадратног 
корена и квадрату броја 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам квадрта броја; 
• утврде појам решења једначине x² = а (а ≥ 0); 
• утврде појам квадратног корена, појам аритметичког 

корена и идентитета aa =2  

• умеју да одреде решења једначине x² = а (а ≥ 0) и да 
запишу x = a  или x = a− , као и да израчунавају 
квадратни корен броја; 

• се оспособљавају се за решавање практичних 
задатака применом квадратног корена. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стeкну сигурност у израчунавању; 
• усаврше вештину брзог, рационалног и тачног 

рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 

Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                         
Шта је квадрат рационалног броја?                                                                 
Шта можемо рећи о знаку квадрата рационалног броја?                            
Шта је решење једначине x 2 a=  ( a  > 0 )?                                              
Шта је квадратни корен?   

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 6, задаци 8,9,10,11 
              страна 7, задаци 16, 18, 19, 
              страна 9, задаци 10,12,15 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                       
Шта је решење једначине x 2 a=  ( a  > 0 )?  

Шта је квадратни корен?                                                                                                                                                                                                     

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, страна 19, задатак 20,24;   

 

 

MA2.2.2. MA3.2.2. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка.                          
Представљајући рационалне бројеве на бројевној правој, сваком 
рационалном броју a  смо доделили тачно једну тачку А( a ). Тада је 
ОА=| a |, па је мерни број сваке такве дужи (дужи која спаја координатни 
почетак са тачком којој је додељен неки рационалан број) рационалан.                                                

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 5. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Ирационални бројеви 

Обрада Фронтални 
Увођење појма ирационалног броја и обрада његових особина 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам ирационалног броја као новог броја, 

различитог од до сада упознатих бројева; 
• усвоје скуп реалних бројева као унију рационалних 

и ирационалних бројева; 
• умеју да уочавају и издвајају ирационалне бројеве. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају математичко мишљење, нарочито 

применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 5. разред (Најмањи заједнички делилац), 
Математика 6. разред (Скуп рационалних бројева. Бројевна права) 
Математика 6. разред (Површина четвороугла са нормалним дијагоналама), 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 
Сваки рационалан број 

b
a  је количник целих бројева а и b, где је 

b≠ 0.                                                 
Ако су А и В произвољне тачке (неке равни), да ли је мерни број те 
дужи рационалан број?  
Следећи пример (пример 1, страна 14, уџбеник) ће нам дати одговор на 
ово питање.                                
Може се кренути и од квадрата површине 2 и закључити да је његова 
страница дужине 2 . Међутим, тада ученици не могу да нацртају тај 
квадрат, а идеја је да се покаже да постоји дуж чији мерни број није 
рационалан (ученици треба да виде ту дуж). Зато је много боље 
посматрати дијагоналу јединичног квадрата. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример  
Подсетити ученике на формуле: 

P = a · a  и P =
2

dd ⋅ =
2

2
d .  

a  - дужина странице, d - дужина дијагонале квадрата.
За 

  

a =1 добијамо да је P  = 12 

То значи да је    1=

= 1. 
2

2
d   , односно d 2

Закључујемо, мерни број дијагонале  је број чији је квадрат једнак 2, 
одакле је 

=2. 

d = 2 .                                                                                
                                                                                                                                                                                        
Дијагонала AC  је дужа од странице квадрата, па је 1< 2 . 
Дијагонала AC је краћа од збира страница AB и BC , па је 2 <2. 
Закључујемо: 1< 2 <2.                                                                                  
Да ли је број 2 рационалан?                                                                      Ако 
је 2  позитиван рационалан број, онда га можемо записати као 
количник два узајамно проста природна броја a  и b (највећи заједнички 
делилац за два узајамно проста броја је 1) :  

2 =
b
a   и   D( ba, )=1.  

Тада је 
2









b
a  =2 , односно a 2 b=2 2

Број  2

. 

b 2   aје паран, па је и 2  aпаран број. Ако је 2  

a
паран број, онда је и 

 aпаран број. Број  је производ броја 2 и неког природног броја n .  
Онда је (2 n )2 b=2 2 n, па је 4 2 b=2 2 n, односно, 2 2 b= 2 a . Као и за број , 
закључујемо да је и број b паран.  
Како су оба броја парна, то је  D( ba, )≥2. Ово тврђење је противречно 
првом (да су бројеви a  и b  узајамно прости бројеви, то јест да је  



D( ba, )=1), па претпоставка да је број 2  рационалан није тачна.                                                                                      
Број 2  није рационалан, тј. не постоји рационалан број чији је квадрат 
једнак 2. 
 
Значи, постоје мерни бројеви дужи који нису рационални. Те бројеве 
зовемо ирационални бројеви, а скуп свих таквих бројева означавамо са 
I .  
Број 2  је ирационалан број.                                                                                                                                                                         
Слично се може показати да су и корени свих простих бројева ( 3 , 5 , 

7 ,...) ирационални, као и бројеви - 3 , - 5 ,- 7 ...      
 
Наставник изводи доказ да 3 , 5 (доказивање ирационалности корена 
простих бројева) и 6 (као пример доказивања ирационалности корена 
сложених бројева) нису рационални. 
                                                          
Квадратни корени свих природних бројева који нису потпуни 
квадрати су ирационални бројеви.                                                                          
Постоји бесконачно много ирационалних бројева. 
                                                     
* Збир два ирационална броја не мора бити ирационалан број. На 
пример, √2 и – √2 су ирационални бројеви, док је њихов збир 
рационалан. 
* Разлика два ирационална броја не мора бити ирационалан број  
(√2 – √2 = 0). 
* Производ два ирационална броја не мора бити ирационалан број 
 (√2 ∙ √2 = 2). 
* Количник два ирационална броја не мора бити ирационалан број  
(√2 : √2 = 1). 
 
Уџбеник, задатак 1.2., страна 16. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Домаћи задатак: Збирка, страна 11, задаци 1, 2.           

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 6. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Скуп реалних бројева. Бројевна права 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са скупом реалних бројева као унијом скупа рационалних и скупа 
ирационалних бројева, упознавање ученика са приказивањем ирационалних бројева на 
бројевној правој и поступком одређивања приближне вредности броја a  (а није потпун 
квадрат) 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове знање о приказивању бројева на бројевној 

правој; 
• науче поступак конструктивне поделе дужи на 

одређени број делова; 
• скуп реалних бројева схвате као унију скупа 

рационалних и скупа ирационалних бројева; 
• науче поступак приказивања ирационалних бројева 

на бројевној правој и поступак одређивања 
приближне вредности броја a  ( када а није потпун 
квадрат); 

• схвате да се сваком реалном броју може придружити 
тачка бројевне праве и обрнуто; 

• схвате неопходност проширивања скупова до скупа 
реалних бројева. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше коришћење прибора за геометрију у 

конструкцијама; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развијају математичко мишљење, нарочито 

применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда, натавни 
листићи из Приручника 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                    
Који бројеви чине скуп природних бројева?                                                     
Који бројеви чине скуп целих бројева?                                                        
Који бројеви чине скуп рационалних бројева?                                           
Који односи важе за скуп N природних бројева, скуп Z целих бројева и 
скуп Q рационалних бројева?                                            
Шта је бројевна права?                    

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Увидели смо да постоје и ирационални бројеви.  
                               Унију скупа рационалних и скупа ирационалних 
бројева називамо скуп реалних бројева и означавамо са R.                                       

При том су скупови Q и I дисјунктни (број 
који је ирационалан не може бити рационалан, 
и обрнуто). 
      
         Q ∪ I=R         Q ∩ I=Ø 

 
Обележавање:  
R+       

R
-скуп позитивних реалних бројева  

-        

R
-скуп негативних реалних бројева 

0
+

 
    -скуп ненегативних реалних бројева                                        

Апсолутна вредност ненегативног реалног броја једнака је том 
броју, а апсолутна вредност негативног реалног броја једнака је 
њему супротном броју.                                                          

a =




<−
≥

0,
0,

aa
aa

 

Реалне бројеве представљамо на бројевној правој која се назива 
реална бројевна права. 
 
 

            

Математика 5. разред (Систематизовано знање о скупу природних бројева), 
Математика 6. разред (Скуп целих бројева, Скуп рационалних бројева, Бројевна права, 
Апсолутна вредност броја) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 
Раније смо сваком броју (природном, целом, рационалном) додељивали 
тачно једну тачку бројевне праве. Тек са представљањем реалних 
бројева је и свакој тачки бројевне праве придружен број. 
 
Сваком реалном броју одговара тачно једна тачка бројевне праве, и 
обрнуто, свакој тачки бројевне праве одговара тачно један реалан 
број. 
Ако се на реалној бројевној правој тачка ( )aA  налази лево од 
тачке ( )bB , онда за реалне бројеве a и b важи a < b . 
 
Следећи проблем који треба размотрити је како на бројевној правој 
представити неки ирационалан број, на пример 3 . 
 
Пример 1. Где се на бројевној правој налази тачка која одговара 
ирационалном броју 3 ? (Нацртати бројевну праву). 
 
Број 3 се налази између бројева 1 и 4 (1<3<4), односно 12<3<22

?2?,1 22 ==

, 
(поновити: ) закључујемо да је 1< 3 <2 (број 3  се 
налази између бројева 1 и 2). 
Интервал (1,2) делимо на десет једнаких интервала. Подеоним тачкама 
одговарају бројеви 1;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9 и 2, чије квадрате 
рачунамо и тражимо два суседна од којих је један мањи, а други већи од 
броја 3. 
Добијамо 1,72<3<1,82 3, па закључујемо да је 1,7< <1,8. 
Сада поново, новодобијени интервал (1,7;1,8) делимо на десет једнаких 
делова и тражимо између које две од новодобијених подеоних тачака је 
тачка којој одговара број 3 . 
Како је 1,732<3<1,742 3, закључујемо да је 1,73< <1,74. 
Када бисмо наставили да понављамо овај поступак, тачка која 
представља ирационални број 3  увек остаје унутар једног од 
добијених интервала од којих је сваки следећи садржан у претходном 
(интервали су све мање дужине). Засад ту тачку не  можемо тачно да 
одредимо (након обраде Питагорине теореме ученици ће моћи да 
конструишу дужи дужине 3 , 2 , 5 , 6  и тако даље). Можемо да 
одредимо само неки произвољно мали интервал који садржи тачку којој 
одговара број 3 . Крајеви интервала су означени децималним 
разломцима. 
Наведени поступак нас наводи на закључак да ирационални број 3  
има неограничен број децимала које се не понављају периодично. 
 
 



 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:    
Сваком реалном броју одговара тачно једна тачка бројевне праве, и 
обрнуто, свакој тачки бројевне праве одговара тачно један реалан број. 
Бројевна права се може сматрати графичким приказом скупа реалних 
бројева – реални бројеви потпуно „прекривају“ бројевну праву. 
 
Домаћи задатак:                                                                                     
Збирка задатака,  
страна 13, задаци 1, 2, 3 , под   а); 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта знамо о децималном запису рационалног броја?                       
(Децимални запис рационалног броја има коначан број децимала или 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 7. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Децимални запис реалног броја и његова приближна вредност 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са децималним записом реалног броја и одређивање његове 
приближне вредности. 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• уоче да се сваки реалан број може записати као 

бесконачан децимални разломак; 
• схвате да се сваком броју може придружити тачка 

бројевне праве и обрнуто; 
• умеју да врше заокругљивање бројева у децималном 

запису на одређен број децимала. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају поступак заокругљивање бројева; 
• развијају математичко мишљење, нарочито 

применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• развијају вештину и способности решавања 
проблемских задатака (проблема). 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Децимални запис рационалног броја) 

MA2.4.3. 



 
бесконачан број децимала које се периодично понављају.)  
Који бројеви припадају скупу ирационалних бројева?   
Шта знамо о децималном запису ирационалног броја?                      
(Децимални запис ирационалног броја нема коначан број децимала.) 
Шта одређују цифре испред децималне запете?                               
(Цифре испред децималне запете одређују број јединица, десетица, 
стотина и тако даље.)     
Шта одређују цифре иза децималне запете?                                      
(Цифре иза децималне запете одређују број десетих, стотих, хиљадитих  
делова, и тако даље.) 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Сваки реалан број се може представити у облику коначног или 
бесконачног децималног записа. 
 
Речи „коначно“ односно „бесконачно“ односи на број цифара иза 
децималне запете. 
 
Неопходно је додати да међу овим записима разликујемо: 
• оне који су коначни или који су бесконачни и периодични и 
• оне који су бесконачни и непериодични. 
 
Први одговарају (што је ученицима већ познато) рационалним 
бројевима, а ови други ирационалним. Специјално, када је √n, 
ирационалан број, одређивање његових цифара децималским поступком 
никада се неће завршити (у „недоглед“ се може  продужавати). 
 
Уџбеник, страна 17, пример 1. 
Поновити правила поређења бројева.  
 
Поновити како се одређују прве три децимале корена простог броја. 
(Уџбеник, страна 17, пример 2.) 
 
Поновити правила заокругљивања бројева и напоменути ученицима 
разлику између речи заокруглити и заокружити. 
 
Ученици раде пример  1, на страни 20. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                          
Шта знамо о децималном запису ирационалних бројева?                         
Од два позитивна броја који је већи?                                                          
Од два негативна броја који је већи?                                                           
Када су два реална броја једнака? Који записи чине изузетак?                              
Како упоређујемо два реална броја?                                                         



Како одређујемо приближну вредност броја?                                              
Шта је апроксимација?                                                                               
Шта је грешка заокругљивања?                                                                  
Која је разлика у значењима речи „заокругљивање“ и „заокруживање 
Која је апроксимација броја 2  боља: 1, 41 или 1, 414? Зашто? Како 
гласе правила заокругљивања реалних бројева? 
Опиши поступак добијања вредности квадратног корена коришћењем 
калкулатора.   
Опиши начин коришћења табеле квадратних корена природних бројева 
мањих од 1000, дате у уџбенику. 
Опиши „ручни“ поступак израчунавања квадратног корена. 
 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 11, задаци 1, 2, 3. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 8. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Децимални запис реалног броја и његова приближна вредност 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са децималним записом реалног броја и одређивање његове 
приближне вредности. 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• уоче да се сваки реалан број може записати као 

бесконачан децимални разломак; 
• схвате да се сваком броју може придружити тачка 

бројевне праве и обрнуто; 
• умеју да врше заокругљивање бројева у децималном 

запису на одређен број децимала. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Децимални запис рационалног броја) 

MA2.4.3. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта знамо о децималном запису рационалног броја?                       
(Децимални запис рационалног броја има коначан број децимала или 
бесконачан број децимала које се периодично понављају.)  
Који бројеви припадају скупу ирационалних бројева?   
Шта знамо о децималном запису ирационалног броја?                      
(Децимални запис ирационалног броја нема коначан број децимала.) 
Шта одређују цифре испред децималне запете?                               
(Цифре испред децималне запете одређују број јединица, десетица, 
стотина и тако даље.)     
Шта одређују цифре иза децималне запете?                                      
(Цифре иза децималне запете одређују број десетих, стотих, хиљадитих  
делова, и тако даље.) 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Сваки реалан број се може представити у облику коначног или 
бесконачног децималног записа. 
 
Речи „коначно“ односно „бесконачно“ односи на број цифара иза 
децималне запете. 
 
Неопходно је додати да међу овим записима разликујемо: 
• оне који су коначни или који су бесконачни и периодични и 
• оне који су бесконачни и непериодични. 
 
Први одговарају (што је ученицима већ познато) рационалним 
бројевима, а ови други ирационалним. Специјално, када је √n, 
ирационалан број, одређивање његових цифара децималским поступком 
никада се неће завршити (у „недоглед“ се може  продужавати). 
 
  Уџбеник, страна 20, 
 Поновити правила поређења бројева. 
 
 Поновити како се одређују прве три децимале корена простог броја. 
(Уџбеник, страна 20, пример 2.) 
 
Поновити правила заокругљивања бројева и напоменути ученицима 
разлику између речи заокруглити и заокружити. 
 
Ученици раде пример  4, на страни 21. 
 
. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                          
Шта знамо о децималном запису ирационалних бројева?                         



Од два позитивна броја који је већи?                                                          
Од два негативна броја који је већи?                                                           
Када су два реална броја једнака? Који записи чине изузетак?                              
Како упоређујемо два реална броја?                                                         
Како одређујемо приближну вредност броја?                                              
Шта је апроксимација?                                                                               
Шта је грешка заокругљивања?                                                                  
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 12, задаци 4, 5,6. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                       

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 9. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са основним својствима операција сабирања и множења реалних 
бројева 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате да за рачунање са реалним бројевима важе 

сви основни закони рачунања са рационалним 
бројевима; 

• умеју да примењују основна својства операција у 
израчунавању вредности алгебарских израза. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за брзо, тачно и правилно рачунање са 

реалним бројевима; 
• увежбају вештину рационалисања имениоца; 
• развијају математичко мишљење, нарочито 

применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• развијају вештину процењивања решења проблема 
то јест најефикаснијег приступа решавању 
постављеног проблема. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Својства операција сабирања и одузимања у скупу рационалних 
бројева) 

MA2.2.2. MA3.2.2. 



 

Које особине имају операције сабирања и множења у скупу 
рационалних бројева? 
* Збир и производ свака два рационална броја су рационални бројеви. 
Операције сабирања и множења у скупу рационалних бројева су 
комутативне и асоцијативне.  
*Број 0 је неутралан елемент за сабирање, а збир супротних бројева је 0. 
*Број 1 је неутралан елемент за множење, а производ рационалног броја 
и његове реципрочне вредности је 1.  
*Операција множења у скупу рационалних бројева има својство 
дистрибутивности према сабирању. 
*Операције сабирања и множења реалних бројева имају све оне особине 
које имају и у скупу рационалних бројева. 
*Збир и производ свака два реална броја су реални бројеви.  
За свака два реална броја a  и b важи a + b ∈R и a ·b ∈R. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Нека a, b, c ∈ R.  
За операцију сабирања
Комутативност: 

 у скупу R важе следеће законитости: 

a + b = b + a 
Асоцијативност: 
a + (b + c) = (a + b) + c 
Постојање неутралног елемента 0: 
a + 0 = 0 + a = a 
За број а и њему супротан број –а важи: 
а + (– а ) = (– а ) + а = 0. 
 
За операцију множења
Комутативност: 

 у скупу R важе следеће законитости: 

a · b = b · a 
Асоцијативност: 
a · (b · c) = (a · b) · c 
Постојање неутралног елемента 1:  a · 1 = 1 · a = a 

За број а и њему реципрочан број 
a
1   важи:   111

=⋅=⋅ a
aa

a . 

*Ако је производ два броја једнак броју 1, за та два броја кажемо да су 
један другом инверзни.За сваки реалан број различит од 0 његова 
реципрочна вредност (његов реципрочан број) је његов инверзан 
елемент за множење.  
*Број 0 нема инверзан елемент, тј. нема реципрочну вредност). 
Операција множења је дистрибутивна према операцији сабирања у 
скупу R. Тј. за a, b, c ∈ R важи да је 



a · (b + c) = a · b + a · c  и  (a + b) · c = a · c + b · c. 
 
 
Кроз следеће конкретне примере утврђујемо већ поменута својства.  
Ученици на табли раде следеће примере, а наставник их прати, „води“ 
кроз задатака и помаже да примене претходна правила. 
 
Пример 1. Израчунати вредност израза: 

а) 2+ 3 -3;  б) 2 +
3
1 - 2 ;  в) -1,7- 5 + 7 + 5 . 

 
Пример 2. Израчунати вредност израза: 

а) 4· 3 ·(-2);         б) 15 · 4 · 





−

2
1 . 

Напоменути ученицима да је уобичајено да се не ставља знак ∙ за 
множење у производу рационалног и ирационалног броја (на пример, 
уместо 22 ⋅  пишемо 22 ). 
 
Пример 3. Израчунати вредност израза: 
а) 2 3 +3 3 ;б) (0,7- 2 )· 2 ;в)6+ 11 -7 11 ;г)- 5 + 7 +3 5  
Пример 4. Израчунати вредност израза: 

а) (4+ 3 ): 





−

3
1 ;      б) (4+7 5 ): 5 . 

  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 2.  Рационалиши делилац у следећим изразима:                                            

а) 
2

1 ;  б) 
3

2 ;  в) 
6

24 ;  г) 
10
2 . 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 12, задаци 1, 2, 3. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Ако на обе стране једнакости додамо рационалан број, да ли је нова 
једнакост тачна?                                                                                            
Исто важи и за реалне бројеве 
За реалне бројеве a , b  и c  на основу a =b  следи a + c =b + c . 
За реалне бројеве a , b  и c  на основу a =b  следи  a · c = b · c . 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 10. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 
Поредак бројева и операције сабирања и множења 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о поретку бројева и о операцијама сабирања и множења и припремање 
ученика за алгебарско решавање једначина и неједначина 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде знања о уређеност скупа природних бројева, 

целих и рационалних бројева;  
• схвате да се сваком броју може придружити тачка 

бројевне праве и обрнуто. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стeкну сигурност у израчунавању; 
• усаврше вештину брзог, правилног и тачног 

рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 5. разред (Уређење скупа природних бројева), 
Математика 6. разред (Поређење целих бројева, поређење рационалних бројева) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици у уџбенику на страни 24. раде Задатак 1. 
 
 
За реалне бројеве a , b  и c  из a < b  следи a + c <b + c . 
 
Ученици у свескама раде задатак 2 из уџбеника, страна 24. 
                                                                                  
За позитиван реалан број c  и произвољне реалне бројеве                                     
a  и b  из a < b  следи a · c <b · c .  
 
За негативан реалан број c  и произвољне реалне бројеве    a и b  из 
a <b  следи a · c > b · c . 
  
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Правила која важе за рационалне бројеве важе и за реалне 
бројеве. Наведи их! 
Домаћи задатак:  
Уџбеник, страна 25, задатак 3.4. 
  

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 11.12. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Основна својства операције кореновања у скупу R0
+ 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Упознавање ученика са основним својствима операције кореновања у скупу R0

+ 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• стекну знање о основним својствима операције 

кореновања у скупу R0
+

• увежбају да поткорену величину која је сложен број 
запишу као производ два броја и да примене 
једнакост 

; 

baba ⋅=⋅  или као количник два 

броја и примене једнакост
b
a

b
a
= ; 

• оспособљавају се за решавање практичних задатака 
применом квадратног корена. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за тачно, брзо и правилно рачунање са 

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• развијају математичко мишљење, нарочито 

применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• развијају вештину процењивања решења проблема 
то јест најефикаснијег приступа решавању 
постављеног проблема. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. MA3.2.2. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
 
Поновити:  
Шта је квадратни корен ненегативног реалног броја a ?                              
 
Квадратни корен, или само корен, ненегативног реалног броја a  је 
ненегативан број у ознаци a , чији је квадрат једнак броју a . 
 
Операције сабирања и множења односе се на два броја. Операција 
кореновања се односи само на један број. Наредним примерима ћемо 
показати како израчунати квадратни корен производа и квадратни 
корен количника. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Кореновањем сваком ненегативном реалном броју a ( a ≥0) додељујемо 
тачно један ненегативан реалан број a  такав да је ( a )2 a= . 
 
Пример  
 
Доказати да је 8 =2 2 . 
Број 2 2  је ненегативан.  
Треба још проверити да ли је (2 2 )2

(2

=8: 

2 )2 2=(2 )·(2 2 )=2· 2 ·2· 2 =2·2· 2 · 2 =4·2=8. 
Приметимо да је 8 = 24 ⋅   и 2 2 = 4 · 2 ,   
па је 24 ⋅ = 4 · 2 . 
 
За све ненегативне реалне бројеве a  и b  важи ba ⋅ = ba ⋅ . 
 
Заиста, 
( ba ⋅ )2 ba ⋅=( )·( ba ⋅ )= ba ⋅ · ba ⋅ = bbaa ⋅⋅⋅  
= a · b . 
 
Пример 
  
Израчунати квадратне корене бројева 3600 и 540. 

3600 = 10036 ⋅ = 10036 ⋅ = 6·10=60 
540 = 533322 ⋅⋅⋅⋅⋅ = 1594 ⋅⋅ = 1594 ⋅⋅ =2·3· 15 =6 15  

 
Ученици самостално раде пример 6 , на страни 12 уџбеника. 
 



За сваки ненегативан реалан број a  и позитиван реалан број b  
важи 

b
a =

b
a . 

 
Пример 3 

 Израчунати квадратне корене бројева  
9
72 ,  

36
13   и  

7
24 . 

9
72 =

9
25 =

9
25 =

3
5 =1

3
2 ; 

 
36
13 =

36
13 =

6
13 ; 

7
214 =

7
100 =

7
100 =

7
10 =

7
10 ·

7
7 =

7
710 . 

 

Задатак 3. Израчунати квадратне корене бројева 
36
5 , 

15
8  и 4,9. 

 
Задатак 4. Израчунати вредности бројевних израза: 

а) ;
2
14,3

17
4









+⋅−  б) ;123

25
4

⋅







− в) .

8
35318 







−−  

 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                                 
Чему је једнако ba ⋅ ?                                                                                                              

Чему је једнако 
b
a ? 

Домаћи задатак:                                                                                                                                                
Збирка, страна 10,. задатак 21. 22.                                                                
               Страна 12.задаци   2.3.   

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 13. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Једнакост 2a = |a| 
Утврђивање Индивидуални 

Увођење једнакости 2a = |a| 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам квадратног корена; 

• усвоје идентитет aa =2 ; 

• умеју да одреде решења једначине x² = а (а ≥ 0) и да 
запишу x = a  или x = a− , као и да израчунавају 
квадратни корен броја; 

• се оспособљавају се за решавање практичних 
задатака применом квадратног корена. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стeкну сигурност у израчунавању; 
• усаврше вештину брзог, рационалног и тачног 

рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијаку логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Решавање једначине x² = а (а ≥ 0), појам квадратног корена) 

MA2.2.2. MA3.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је квадратни корен ненегативног реалног броја a ?  
Квадратни корен, или само корен, ненегативног реалног броја a  је 
ненегативан број у ознаци a , чији је квадрат једнак броју 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

За сваки реалан број a  важи 2a = a . 

Уочимо да за сваки реалан број a  постоји 2a , јер је за сваки број a  
испуњено a 2 

 Ако је 
≥ 0. 

a  ≥ 0, онда је по дефиницији квадратног корена 2a = a    ( a  је 
ненегативан број чији је квадрат једнак a 2

Ако је 
). 

a  < 0, онда је по дефиницији квадратног корена 2a  = - a , јер је 
тада број  - a  позитиван, а његов квадрат је једнак a 2

Напомена: Претходно тврђење демонстрирати на примеру (на пример: 
.  

3− < 0 , ( ) ( ) ( ) ( )339333 2 −−===−⋅−=−   ). 

На основу претходног следи да је 2a = 




<−
≥

0,
0,

aa
aa

. 

Подсетимо се дефиниције апсолутне вредности реалног броја: 

a =




<−
≥

0,
0,

aa
aa

  . 

 Десне стране горње две једнакости су једнаке, па закључујемо да за 
сваки реалан број a  јесте 2a = a . 
Ученици таде следеће задатке на табли, а наставник их прати и указује 
на најчешће грешке. 
Задатак  
Израчунај:  

а) 25 ; б) 25 ;  в) ( )25− ;   г)
2

8
5






− . 

Задатак  
Израчунај вредности бројевних израза:  

а) 
2

4
3

4
1







−− ;   б) ( )71,0282

7
8

−+  ; 

 в) ( )363,02 −⋅ : ( )26− ; 

 г) ( ) 





 −⋅− 3

8
725 2 + ( ) ( ) ( )3155

2
−⋅−−− .  

Пример 1.– Наставник ради овај пример! 



Решити једначину 2x =2. Како је 2x = x , дата једначина има исти 

скуп решења као и једначина x =2. Према томе, x =2 или x =-2.   
Задатак  
Реши једначине:  
а) 2x =3;       б) 2x = 3 ;       в) 2x =2 5 ;       г) 2x =- x .    
Пример 2– Наставник ради овај пример 
Решити неједначину 2x >2. Слично, дата неједначина има исти скуп 
решења као и неједначина x >2, то јест x <-2 и x >2.     
Задатак  
 Реши неједначине и графички представи решења: 
а) 2x ≤6;        б) 2x <3 3 ;        в) 2x > 5 -2;        г) 2x > x .  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 2a = a , за сваки реалан број a . 
Домаћи задатак:  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 14. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 

Бројевни изрази 

Утврђивање Индивидуални 
Примена стеченог знања о реалним бројевима у решавању задатака и вредновање степена 
усвојених наставних садржаја 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам израза (бројевни израз, израз са 

променљивом), појам променљиве, појам 
придруживања и вредности израза; 

• обнове и утврде знање о особинама операција 
сабирања и множења реалних бројева; 

• умеју да израчунају вредност квадрата ма ког 
рационалног броја, датог у разломку или у 
децималном запису; 

• утврде знање о основним својствима операције 
кореновања у скупу R0

+. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 

Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Изрази са рационалним бројевима) 
Математика 7. разред (Решавање једначине x² = а (а ≥ 0), појам квадратног корена, 
Операције у скупу реалних бројева) 

MA2.2.2. MA3.2.2. MA3.1.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:               
Квадрат рационалног броја.                                                                                                                                            
Квадратни корен.         
Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева.                                                                                                
Основна својства операције кореновања у +

0R :              

  baba ⋅=⋅ , 
b
a

b
a
= .                                                           

Једнакост 2a = a . 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 9, задаци 14,15,16, 17; 
              страна 10, задаци 24;  
              страна 11, задатак 5. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења . 
  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:    
Збирка задатака,  
страна 12, задаци 4,8;  
страна 13, задаци 5.  
 
Рећи ученицима да понесу калкулатор за наредни час.   

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 15. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Реални бројеви 
Реални бројеви 

Систематизација Фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да, самостално радећи задатке, обнове: 
• појам израза (бројевни израз, израз са 

променљивом), појам променљиве, појам 
придруживања и вредности израза; 

• и утврде знање о особинама операција сабирања и 
множења реалних бројева; 

• израчунавање вредности квадрата ма ког 
рационалног броја, датог у разломку или у 
децималном запису; 

• знање о основним својствима операције кореновања 
у скупу R0

+. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда, 
калкулатор 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. MA3.2.2. MA3.1.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Понављање свих битних појмова, својстава и правила научених о 
реалним бројевима. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Тест - Реални бројеви – у  прилогу 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Проверавање задатака и објашњавање нејасних ствари. 
Рећи ученицима да понесу прибор за геометрију за наредни час. 
Домаћи задатак: 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 16. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Питагорина теорема 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са Питагорином теоремом 
Доказивање наведене теореме  
Одређивање дужине треће странице правоуглог троугла (при чему су друге две познате) 
применом Питагорине теореме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје формулацију и суштину Питагорине теореме 

и схвате и разумеју доказ; 
• науче да одреде дужине треће странице правоуглог 

троугла када су друге две познате; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

правоуглог троугла; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Врсте троуглова), 
Математика 6. разред (Ставови о подударности троуглова), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Историја 5. разред (Култура Старе Грчке) 

MA1.3.2. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа теста. 
Анализа домаћег задатка. 
Поновити: Које су особине правоуглог троугла? 

 
*Према ставу подударности СУС, знамо да је правоугли троугао 
одређен својим катетама: ако су нам познате катете неког правоуглог 
троугла, потпуно је одређена и његова хипотенуза. 
*Према ставу подударности ССУ, знамо да је правоугли троугао 
одређен хипотенузом и једном својом катетом: ако су нам познате једна 
катета и хипотенуза неког правоуглог троугла, потпуно је одређена и 
његова друга катета. 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

* Питагора је рођен 560. год. пре н.е. на Самосу. Питагорина теорема 
говори о вези међу дужинама страница правоуглог троугла и има 
широку примену у рачунским и конструктивним задацима. 
 
Питагорина теорема. Квадрат дужине хипотенузе било ког правоуглог 
троугла једнак је збиру квадрата дужина његових катета. Дакле, ако су 
a  и b дужине катета неког правоуглог троугла и c  дужина његове 
хипотенузе, онда је 22 ba + = 2c  

 
Квадрат над хипотенузом, 
То зна свако дете, 
Једнак је збиру квадрата 
Над обе катете. 

 
Питагорина теорема се може доказати на више начина.  
Како су квадрати дужина страница a 2 b, 2 c, 2

 

 заправо површине 
квадрата конструисаних над страницама правоуглог троугла са 
спољашње стране, велики број доказа се заснива на томе да је површина 
квадрата над хипотенузом једнака збиру површина квадрата над 
катетама. 

Ако су познате дужине катета a  и b  правоуглог троугла, онда је 
дужина хипотенузе 22 bac += . 



Ако су познате дужине једне катете a  и хипотенузе c  правоуглог 
троугла, онда је дужина друге катете 22 acb −= . 
 
Пример1. – наставник ради 
 
Мердевине дужине 4m су постављене тако да је њихов врх наслоњен на 
ивицу улаза на таван. Ивица улаза се налази на висини од 3m. 
Мердевине заједно са зидом и тлом образују један правоугли троугао, 
па применом Питагорине теореме одређујемо растојање њиховог 
подножја од зида. 
Према датим подацима, дужина хипотенузе је 4m, а дужина једне катете 
је 3m. 
Ако са x  означимо мерни број  
траженог растојања,  
према Питагориној теореми је 42 x= 2+32

односно 
,  

x 2 = 42 - 32

па је 
,  

x 2 

Дакле, 
= 16 - 9=7.  

x = 7 ≈2,65m. 
 
 
. 
 
Пример 2. - раде ученици 
Израчунати дужину хипотенузе c  правоуглог троугла ако су дужине 
његових катета 2cm и 4cm. 
Уџбеник, страна30, пример 1. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                    
  На које троуглове се може применити Питагорина теорема?    
Како гласи Питагорина теорема?                                                           
Чему служи Питагорина теорема? 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 15, задатак 1.  
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                        

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 17. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Питагорина теорема - израчунавање странице 

Утврђивање Индивидуални 
Одређивање дужине треће странице правоуглог троугла, при чему су друге две познате, 
применом Питагорине теореме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје Питагорину теорему и схвате и разумеју 

доказ; 
• науче да одреде дужине треће странице правоуглог 

троугла када су друге две познате; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунксим, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

правоуглог троугла; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Обим и површина троугла), 
Математика 7. разред (Квадратни корен) 

MA1.3.2. 



 

На које троуглове се може применити Питагорина теорема? 
Како гласи Питагорина теорема?  
Чему служи Питагорина теорема?  
Поновити како се израчунава површина и обим троугла.  
     
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 15, задаци 2,3,4;  
              страна 16, задаци 5,6,7. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  Како гласи Питагорина теорема?                                                                                                                                   
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 16, задаци 11.12. 
  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 18. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на правоугаоник 

Обрада Фронтални 
Уочавање правоуглих троуглова у правоугаонику који настају дељењем правоугаоника 
дијагоналом и примена Питагорине теореме на те троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на 

правоугаоник; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на правоугаоник; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

правоугаоника и правоуглих троуглова у њему; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• развијају способност уочавања зависности између 

елемената правоугаоника; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Правоугли паралелограми - Правоугаоник), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Квадратни корен) 

MA2.3.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                      
Како гласи Питагорина теорема?                                                    
Питагорина теорема је истинита за сваки правоугли троугао.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Сваки правоугаоник је дијагоналом подељен на два правоугла троугла.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       
 
Ако је d  дијагонала правоугаоника чије су странице a  и b , применом 
Питагорине теореме на уочене правоугле троуглове, добијамо 

222 bad += .    
             
 
Пример 1.  
Одредити површину правоугаоника ако је једна његова страница 12cm, 
а дијагонала 13cm. 
Да бисмо одредилу површину правоугаоника, потребно је одредити 
дужину његове друге странице.  
 
Ако је cmdcma 13,12 == , применом Питагорине теореме добијамо: 

251441691213 22222 =−=−=−= adb , 
                  cmb 525 == . 
Површина правоугаоника је: 260512 cmbaP =⋅=⋅= . 
 
Задатак 1.   
Израчунај обим и површину правоугаоника ако је једна његова 
страница 12cm, а дијагонала 20cm. 
 
Задатак 2.  
Одреди дужину дијагонале правоугаоника ако су његове странице 4cm 
и 4 2 cm. 
 
Задатак 3.  
Одреди полупречник круга описаног око правоугаоника чије су 
странице 7cm и 5cm. 
  
Израчунај обим и повшину делтоида KLMN  чија се темена  налазе се на 
страницама правоугаоника ABCD  као што је приказано на слици  



 

 
  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                         
Како можемо да применимо Питагорину теорему на правоугаоник?                                                                
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 17, задаци 1, 2 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 19. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на квадрат 

Утврђивање Индивидуални 
Уочавање правоуглих троуглова у квадрату који настају дељењем квадрата дијагоналом, 
као и правоуглих троуглова које образују дијагонале и примена Питагорине теореме на те 
троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на квадрат; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на квадрат; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

квадрата и правоуглих троуглова у њему; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената квадрата; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Правоугли паралелограми - Квадрат), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Квадратни корен) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Како гласи Питагорина теорема? 
Површину и обим квадрата. 
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на правоугаоник? 
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на квадрат? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Посматрајмо квадрат ABCD  странице a . 
                                                                  
Троугао ABC  је једнакокрако-правоугли, па је 
према Питагориној теореми 222 aad += ,                                                                                                                                     
то јест 22 2ad = . 
Из последње једнакости следи да је  

222 22 aaad =⋅== , јер је  a >0. 
 
Ако је a  страница и d дијагонала квадрата, онда је 2ad = . 
 
Наставник ради први пример, а све остало раде ученици на табли уз 
сталне асиситенције наставника. 
Пример 1. 
Одредити дијагоналу d  квадрата чија је страница 3cm. 
 
Задатак 1. 
Одредити дијагоналу квадрата странице: 
а)  4cm;     б)  0,4cm;     в)  3 2 cm;     г) 3  cm. 
                                                                     

2
2da = . 

 
Пример 2. 
Израчунати обим квадрата чија је дијагонала 25 cm. 
 
Задатак 2.  
 
Одредити страницу квадрата ако је његова дијагонала: 
а)  6cm;     б)  0,6cm;     в)  3 2 cm;     г) 10 cm. 
 

MA2.3.2. 



Збирка, страна 17, задаци 3,4, 5. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                     
Како можемо да применимо Питагорину теорему на квадрат?                                                                                                                  
Ако је позната страница, како израчунавамо дијагоналу квадрата 
применом Питагорине теореме?                                                                 
Ако је позната дијагонала, како израчунавамо страницу квадрата 
применом Питагорине теореме? 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 17, задаци 7,8. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 20. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на једнакокраки троугао 

Обрада Фронтални 
Уочавање правоуглих троуглова у једнакокраком троуглу који настају дељењем 
једнакокраког троугла висином која одговара основици и примена Питагорине теореме на 
уочене правоугле  троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на 

једнакокраки троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на једнакокраки троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

једнакокраког троугла и правоуглих троуглова у 
њему; 

• развијају способност посматрања и логичког 
закључивања; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената једнакокраког троугла; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                        
Како гласи Питагорина теорема?      
Површину и обим једнакокраког троугла.                                                
Како можемо да применимо Питагорину теорему на правоугаоник?                                                                                   
Како можемо да применимо Питагорину теорему на квадрат? 
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на једнакокраки 
троугао? 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Висина која одговара основици једнакокраког 
троугла дели тај троугао на два подударна 
правоугла троугла.                                                                                                                                                                                                           
Питагорина теорема нам даје везу између дужина 
основице a , крака b  и висине h  која одговара 
основици:  

2
2

2

2
hab +






= .     

Први пример ради наставник, а остале примере и задатке, ученици на 
табли, уз сталну асистенцију и праћење наставника. 
                                                                                                                                                            
Пример 1.  
Израчунати обим и површину једнакокраког троугла ако је његов крак 
13cm, а висина која одговара основици 12cm. 

( ,12,13 cmhcmb ==  ,251441691213
2

2222
2

=−=−=−=





 hba  

,1052,525
2

cmaa
=⋅===  ,362610132102 cmbaO =+=⋅+=+=  

.60
2
1210

2
2cmahP =

⋅
== ) 

 
Задатак 1.  
Ако је a  основица, b крак,  h  висина која одговара основици,  
O  обим и P  површина једнакокраког троугла, попуни табелу. 

Математика 6. разред (Врсте троуглова, Површина троугла), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



 
 
Задатак 2.  
Основица једнакокраког троугла је 10cm, а висина која јој одговара је 
20cm. Одреди крак и висину која одговара краку. (Нацртати скицу на 
табли.) 
 
Задатак 3.  
Израчунај обим једнакокрако-правоуглог троугла ако је његова катета 
(крак) 5cm. 
(Нацртати скицу на табли.) 
 
Задатак 4. 
Израчунај обим и површину једнакокрако-правоуглог троугла ако је 
његова хипотенуза (основица) 5cm.  
(Нацртати скицу на табли.) 
 
Задатак 5. 
Израчунај висину једнакокрако-правоуглог троугла која одговара 
основици (хипотенузи) ако је његова 
а) катета 4cm;     б) хипотенуза 8 2 . 
        

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                    
Како можемо да применимо Питагорину теорему на једнакокраки 
троугао?                                                                                                                  
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 18, задаци 1.2. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 21. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на једнакостраничан троугао 

Утврђивање Индивидуални 
Уочавање правоуглих троуглова у једнакостраничном троуглу који настају дељењем 
једнакостраничног троугла висином и примена Питагорине теореме на те троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на 

једнакостраничан троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на једнакостраничан троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

једнакостраничног троугла и правоуглих троуглова 
у њему; 

• развијају способност посматрања и логичког 
закључивања; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената једнакостраничног троугла; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
 
Како гласи Питагорина теорема?  
Површина и обим троугла. 
Како можемо да применимо Питагорину теорему на једнакокраки 
троугао? 
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на једнакостранични 
троугао? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Нека је тачка D  подножје висине из темена 
C  на страницу AB  једнакостраничног 
троугла ABC . Применом Питагорине 
теореме на правоугли троугао ADC , 

добијамо 2
2

2

2
haa +






= .                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Из ове једнакости можемо добити формулу за израчунавање висине 
једнакостраничног троугла ако је позната његова страница: 

2
3

4
3

4
3

42

222
2

2
22 ahahaaaaah =⇒=⇒=−=






−=  

 
Ако је a  страница и h  висина једнакостраничног троугла, онда је 

2
3ah = . 

 
Задатак 1.– сами ученици раде, примењујући претходну формулу. 
 
Одреди висину једнакостраничног троугла странице: 
а)  4cm;     б)  0,2cm;     в)  4 3 cm;     г)  6 cm. 
 
Пример 1.– ради наставник да би објаснио поступак. 
 
Висина једнакостраничног троугла је 6cm. Одредити страницу тог 

Математика 6. разред (Врсте троуглова, Површина троугла), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



троугла. 

2
3ah =  

3
32

3
3

3
2

3
223 hhhaha =⋅==⇒=⇒ , 

 
Задатак 2.– раде ученици уз асистенцију наставника 
 
Одреди обим једнакостраничног троугла ако је његова висина:   
а)  2cm;     б)  4 3 cm;     в)  6 cm. 
 
Ако је a  страница једнакостраничног троугла, тада је 

4
3

2
3

22

2aaaahP =⋅== . 

 
Задатак 3.  
Израчунај површину једнакостраничног троугла ако је 8cm дужина 
његове:     а) странице;     б) висине. 
 
Задатак 4.  
Израчунај страницу једнакостраничног троугла ако је његова површина  
9 3 cm2

 
. 

Поновити:     
Шта је висина троугла?  
Шта је тежишна дуж? 
Где се налази центар описаног круга једнакостраничног троугла? Где се 
налази центар уписаног круга једнакостраничног троугла? 
 
Дуж која спаја теме са средиштем наспрамне странице је и тежишна 
дуж и висина, и налази се на симетрали угла у одговарајућем темену и 
на симетрали одговарајуће странице.  

За полупречник описаног круга добијамо:
2

3
3
2

3
2 ahR ⋅==  

3
3a

= . 

За полупречник уписаног круга добијамо: 
6

3
2

3
3
1

3
1 aahr =⋅== . 

Задатак 5.  
Ако је a  страница, h  висина, r  полупречник уписаног круга, R  
полупречник описаног круга, O  обим и P  површина 
једнакостраничног троугла, попуни дату табелу. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:    
 
Како гласи формула за израчунавање висине једнакостраничног троугла 



ако је позната његова страница?                                             
Како гласи формула за израчунавање странице  
једнакостраничног троугла ако је позната његова висина?                                                                                                     
Ако је a  страница једнакостраничног троугла, чему је једнака његова 
површина?                                                                                 
Ако је a  страница једнакостраничног троугла, чему је једнак 
полупречник његовог описаног круга?                                                          
Ако је a  страница једнакостраничног троугла, чему је једнак 
полупречник његовог уписаног круга? 
 
Домаћи задатак:                                                                                    
Збирка задатака, страна 18, задаци 4,5.  

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 22. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на квадрат, правоугаоник и троугао 

Утврђивање Групни 
Ученици размењују стечено знање о примени Питагорине теореме и заједно решавају 
проблеме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају примену Питагорине теореме на квадрат, 

правоугаоник и троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на квадрат, правоугаоник и троугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

квадрата, правоугаоника и троугла и правоуглих 
троуглова у њима; 

• развијају способност посматрања и логичког 
закључивања; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената квадрата, правоугаоника и троугла; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање проблема, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: Како гласи Питагорина теорема?  
Поделити ученике у групе (на пример у групе од по четири ученика).  
Свакој групи ученика дати по четири унапред припремљена задатка у 
којима се примењује Питагорина теорема на правоугаоник, квадрат, 
једнакокраки троугао и једнакостранични троугао. Групе ученика треба 
да имају различите задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Предлог задатака за једну групу ученика: 

Збирка задатака,  страна 15, задатак 3;                                                                                                                   

              страна 16, задатак 8;                                                                                                                                                   

              страна 17, задатак 5,6,7;                                                                                          

               страна 18,19, задатак 4,5,10,12. 

Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и инструкције.  

Напомена: Инсистирати да ученици при решавању задатака цртају 
одговарајуће неопходне скице ради лакшег уочавања одеђених 
елемената и њихових односа. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
 
Домаћи задатак:                                                                                 
Збирка задатака, 
страна 19, задатак 13;                                                                                                                   
 

 

Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Квадратни корен) 

MA2.3.2. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:23. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т на ромб 

Обрада Фронтални 
Уочавање правоуглих троуглова у ромбу који настају дељењем ромба дијагоналама и 
примена Питагорине теореме на те троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на ромб; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на ромб; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања ромба 

и правоуглих троуглова у њему; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената ромба; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.2. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
 
Обим, површину и особине ромба.                                                            
Како гласи Питагорина теорема?                                                               
Шта је ромб?                                                                                                
Које су особине његових дијагонала?                                                    
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на ромб? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Дијагонале ромба се полове и секу                                                                           
под правим углом, па Питагорину теорему 
можемо да применимо на троугао ABO ,  
при чему је тачка O  пресек дијагонала  
ромба ABCD . Тако добијамо да је   
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Последња једнакост даје зависност странице ромба и његових 
дијагонала. 
 
Пример 1.– Ради наставник 
 
Дијагонале ромба су 1d =18cm и 2d =24cm. Одредити страницу ( a ), 
висину ( h ), обим ( O ) и површину ( P ) овог ромба. 
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Задатак 1.– Раде ученици, на табли уз помоћ наставника. 
 
Имајући у виду претходни пример и одговарајуће ознаке, попуни 
табелу.  



 
 
Задатак 2. - Раде ученици, на табли уз помоћ наставника. 
 
 
 
Збирка задатака, страна 20, задаци 1, 2. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                   
Применом Питагорине теореме на ромб, добијамо једнакост 
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=
dd

a , где је a  страница ромба, а 1d  и 2d  су његове 

дијагонале. 
Домаћи задатак:                                                                             
Збирка задатака, страна 20, задаци 3,4. 
. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:24. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на једнакокраки трапез 

Обрада Фронтални 
Уочавање правоуглог троугла у једнакокраком трапезу који гради висина из једног темена 
краће основице са суседним краком, као и правоуглог троугла који образује дијагонала са 
висином и одређеним делом основице и примена Питагорине теореме на те троуглове. 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на 

једнакокраки трапез; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на једнакокраки трапез; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

једнакокраког трапеза и правоуглих троуглова у 
њему; 

• развијају способност посматрања и логичког 
закључивања; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената једнакокраког трапеза; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Анализа домаћег задатка.  
Поновити: 
Површину, обим, својства и врсте трапеза. 
Како гласи Питагорина теорема?                                                
Шта је једнакокраки трапез?                                                     
Да ли можемо да применимо Питагорину теорему на једнакокраки 
трапез? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Код једнакокраког трапеза висина из    
једног темена краће основице са  
суседним краком образује правоугли  
троугао. Ако је h  висина једнакокраког  
трапеза чија је дужа основица a                                                        
и краћа основицаb  и чији је крак c ,                                                      
применом Питагорине теореме добијамо једнакост:    
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 −

=  

 
Пример 1.– ради наставник 
 
Одредити површину једнакокраког трапеза ако су познате његове 
основице,  a =11cm, b =7cm, и крак, c =4cm. 

hbaP
2
+

= , па да бисмо одредили површину трапеза, прво морамо да 

одредимо његову висину.                                                 
 
Задатак 1.– раде ученици уз помоћ наставника 
 
Имајући у виду уобичајене ознаке у вези са једнакокраким  трапезом, 
попуни табелу.  

Математика 6. разред (Једнакокраки трапез и његове особине), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



 
 
 
Питагорина теорема „повезује“                                                                      
дијагоналу једнакокраког трапеза са 
његовим основицама и висином: 

2
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hbad +






 +

=
. 

Подсетимо се да су дијагонале једнакокраког трапеза једнаке. 
 
Задатак 2.– раде ученици уз помоћ наставника 
 
Одреди дијагоналу једнакокраког трапеза, ако су његове основице 7cm 
и 3cm, а висина 2cm. 
 
Задатак 3.– раде ученици уз помоћ наставника 
 
Одреди дијагоналу једнакокраког трапеза, ако су његове основице 6cm 
и 4cm, а крак 2cm. 
 
Задатак 4.– раде ученици уз помоћ наставника 
 
Дијагонале једнакокраког трапеза нормалне су на његове краке. 
Дијагонала је 8cm, а крак 6cm. Одреди основице и површину трапеза. 
(Нацртати скицу.) 
 
Задатак 5.– раде ученици уз помоћ наставника 
Крак једнакокраког трапеза је 13cm, а његова дијагонала 15cm. Ако је 
висина овог трапеза 12cm, одреди његове странице.  
 
Задатак 6. – раде ученици уз помоћ наставника 
 
Основице једнакокраког трапеза су 19cm и 11cm. Одреди површине 
троуглова на које је овај трапез подељен једном својом дијагоналом, ако 
је његова дијагонала 17cm. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Применом Питагорине теореме на једнакокраки трапез, добијамо  



једнакости 2
2

2

2
hbac +






 −

= и 2
2

2

2
hbad +






 +

= , где су  a  и b  

његове основице, c  крак (краци), h  висина и d  дијагонала. 
 
Домаћи задатак, Збирка, страна 20, задаци 12,13. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:25. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на правоугли трапез 

Утврђивање Индивидуални 
Уочавање правоуглог троугла у правоуглом трапезу који гради дуж паралелна дужем 
краку са висином (краћим краком) и одређеним делом дуже основице и примена 
Питагорине теореме на тај троугао 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на правоугли 

трапез; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на правоугли трапез; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

правоуглог трапеза и правоуглих троуглова у њему; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената правоуглог трапеза; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:                                                                                         
Како гласи Питагорина теорема?                                                             
Шта је правоугли трапез?            
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Отворите уџбеник на страни 43, и погледајте. На слици, у правоуглом 
трапезу ABCD , чији су прави углови у теменима A  и D , је врло лако 
уочљив правоугли троугао.Ако су a  и b , a > b , основице овог трапеза, 
c  његов дужи крак и h  висина и истовремено краћи крак, применом 
Питагорине теореме на правоугли троугао AED , добијамо једнакост 

( ) 222 hbac +−= .  
Ученици самостално обрађују пример 5.и 6.и решавају задатке дате у 
уџбенику на страни 44, а затим и из збирке, страна 21, задаци 21.22.23. 
 
Наставник прати рад ученика и даје неопходна додатна објашњења и 
инструкције. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                      
Применом Питагорине теореме на правоугли трапез, добијамо  
једнакости ( ) 222 hbac +−= ,  222

1 had +=  и 222
2 hbd += , где су a  и 

b , a >b , основице овог трапеза, c  његов дужи крак, h  висина и 
истовремено краћи крак, 1d  дужа дијагонала и 2d  краћа дијагонала. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 21, задатак 25.26. 
 

 

Математика 6. разред (Правоугли трапез и његове особине), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 26. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примена П.Т. на троугао и четвороугао 

Утврђивање Групни 
Ученици размењују стечено знање о примени Питагорине теореме и заједно решавају 
проблеме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате примену Питагорине теореме на троугао и 

четвороугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему у задацима 

које се односе на троугао и четвороугао; 
• умеју да примењују Питагорину теорему како у 

рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

троугла и четвороугла и правоуглих троуглова у 
њему; 

• развијају способност посматрања и логичког 
закључивања; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената троугла и четвороугла; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање проблема, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Питагорина теорема),  
Математика 7. разред (Квадратни корен) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: Како гласи Питагорина теорема?  
Поделити ученике у групе (на пример у групе од по четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по четири унапред припремљена задатка у 
којима се примењује Питагорина теорема. Групе ученика треба да имају 
различите задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Предлог задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка, страна 18, задатак 11,12; 
              страна 19, задатак 7,8,13; 
              страна 20, задатак 10,11,12. 
 
Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и  
инструкције.  
 
 
Напомена: Инсистирати да ученици при решавању задатака цртају 
одговарајуће неопходне скице ради лакшег уочавања одеђених 
елемената и њихових односа. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака,  
страна 21, задаци 20,21,22,23;  
 

 

MA2.3.2. 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 27. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Правоугли троугао чији су оштри углови 30° и 60° 

Утврђивање Индивидуални 
Уочавање односа страница правоуглог троугла чији су оштри углови 30º и 60º и 
примењивање Питагорине теореме на такве троуглове 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• примењују уочени однос страница правоуглог 

троугла чији су оштри углови 30º и 60º у решавању 
задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

троугла; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност уочавања зависности између 
елемената троугла и четвороугла; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Троугао),  
Математика 7. разред (Питагорина теорема),  
Математика 7. разред (Квадратни корен) 
MA2.3.2. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:                                                                                         
Како гласи Питагорина теорема?                                                     
Како гласи формула за израчунавање висине једнакостраничног троугла 
ако је позната његова страница? 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Формуле које смо доказали применом Питагорине теореме на 
једнакостраничан троугао говоре и о односу међу страницама 
правоуглог троугла чији су оштри углови 30º и 60º.  
 
Ако је позната дужина једне (било које) странице правоуглог троугла 
чији су оштри углови 30º и 60º, можемо одредити дужине и остале две. 
 
 
Ако је позната хипотенуза c  (краћа катета a , дужа катета b ), како се 
добијају формуле за одређивање дужине остале две странице? 
 
У правоуглом троуглу чији су оштри углови 30º и 60º, краћа катета 
(наспрам угла од 30º) је једнака половини хипотенузе, док је дужа 

катета (наспрам угла од 60º) једнака производу хипотенузе и броја 
2
3 . 

 
 
У правоуглом троуглу чији су оштри углови 30º и 60º, краћа катета 
(наспрам угла од 30º) је једнака половини хипотенузе, док је дужа 
катета (наспрам угла од 60º) једнака производу хипотенузе и броја 

2
3 . 

 
Задатак 1.  
Оштри углови правоуглог троугла су 30º и 60º. Одреди странице овог 
троугла ако је 2cm његова: 
а) краћа катета;  б) дужа катета;  в) хипотенуза. 
Задатак 2.  
Оштри углови правоуглог троугла су 30º и 60º, а његова хипотенуза је 
5cm. Одреди дужине дужи на које хипотенузина висина дели 
хипотенузу. 
 
Задатак 3.  
Одреди крак и висину једнакокраког троугла ако је његова основица 



5 3 cm, а угао при врху (наспрам основице) је 120º.  
 
Задатак 4.  
Израчунај површину једнакокраког троугла ако су углови на основици 
по 30º, а крак 2cm. 
 
Пример 1.  
Одредити површину једнакокраког трапеза ABCD  ако је његова дужа 
основица 7cm, углови на њој по 60º и крак 4cm.  
 
Задатак 5.  
Израчунај површину једнакокраког трапеза ако је његова дужа 
основица 7 3 cm, углови на њој по 30º и крак 4cm.  
 
Задатак 6.  
Одреди дијагонале ромба странице 6cm ако је један његов оштар угао  
60º.  
 
Задатак 7.  
Ако је туп угао ромба 120º, а његова дужа дијагонала cm34 , одреди 
страницу и другу дијагоналу. 
 
Задатак 8.  
Ако је туп угао правоуглог трапеза 120º, његов дужи крак 6cm и дужа 
основица 8cm, одреди површину овог трапеза. 
 
Задатак 9.  
Ако је оштар угао правоуглог трапеза 30º, његов дужи крак cm32  и 
краћа основица 2cm, одреди дијагонале овог трапеза. 
 
Задатак 10.  
Две једнаке странице делтоида су по cm2 и граде угао од 120º. Други 
пар једнаких страница гради угао од 60º. Одреди обим и дијагонале овог 
делтоида. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Ако је позната дужина једне (било које) странице правоуглог 
троугла чији су оштри углови 30º и 60º, како можемо одредити дужине 
остале две странице? 
Домаћи задатак: Завршити задатке кући. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 28. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Примене П.Т. у конструкцијама 

Обрада Фронтални 
Конструисање дужи чији је мерни број квадратни корен позитивног рационалног броја 
који није потпун квадрат и конструкција квадрата чија је површина једнака збиру, 
односно разлици, површина датих квадрата (применом Питагорине теореме) 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да, применом Питагорине теореме, 

констриушу дуж чији је мерни број квадратни корен 
позитивног рационалног броја који није потпун 
квадрат; 

• науче да, применом Питагорине теореме, 
констриушу квадрат чија је површина једнака збиру, 
односно разлици, површина датих квадрата. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше коришћење прибора за геометрију у 

конструкцијама; 
• развијају логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Конструкција троугла), 
Математика 7. разред (Квадрат броја), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Математика 7. разред (Ирационални бројеви и бројевна права) 

MA2.3.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је квадрат рационалног броја? 
Шта је потпун квадрат? 
Који су бројеви ирационални?  
Да ли на бројевној правој можемо тачно да одредимо тачку којој 
одговара неки ирационалан број?  
До сада смо могли да одредимо само неки интервал који садржи тачку 
којој одговара  дати ирационалан број. Питагорина теорема нам 
омогућава конструкцију дужи чији су мерни бројеви квадратни корени 
позитивних рационалних бројева који нису потпуни квадрати. 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Да би се поједноставило изражавање, уместо „конструкција дужи чији 
је мерни број дужине број x “ каже се краће „конструкција броја x “, 
при чему се има у виду претходно значење. 
 
Пример 1.  
Број 2 (то јест дуж чија је дужина 2 ) добија се конструкцијом 
једнакокрако-правоуглог троугла чије су катете јединичне дужи. 
Хипотенуза овог троугла је тражена дуж, односно број 2 , јер је 

( )22 =12+12. (Урадити конструкцију на табли.) 
 
Први начин: 3 Број  добија се конструкцијом правоуглог троугла чије 
су катете 2  и 1. Хипотенуза овог троугла је 3 , јер је 

( )23 = ( )22 +12

2
. При овој конструкцији користимо претходно 

конструисану дуж дужине . (Урадити конструкцију на табли.) 
Други начин: 3 Број  добија се конструкцијом правоуглог троугла чија 
је хипотенуза 2 и једна катета 1. Друга катета овог троугла је једнака 

3 , јер је ( )23 =22 - 12

2
. Овај начин је једноставнији од претходног јер 

не захтева конструкцију броја  (Урадити конструкцију на табли.) 
 
Да бисмо конструисали број m , довољно је број m  представити као 
▪ збир два квадрата, 22 qpm += , при чему су p  и q  бројеви које 
можемо конструисати, или 
▪ разлику два квадрата, 22 lkm −= , при чему су k  и l  бројеви које 
можемо конструисати. 
 
У оба случаја, конструкција се своди на конструкцију одговарајућег 
правоуглог троугла. 



 
 
Задатак 1.   
Конструиши број 5  користећи једнакости 5 = 22 + 12

Задатак 2.  
. 

 Конструиши број 6  користећи једнакости
22 336 −= . 

 
Задатак 3.  
 
Конструиши квадрат тако да његова површина буде 29cm2

 
. 

Конструкције засноване на Питагориној теореми омогућавају 
одређивање тачака на бројевној правој којима одговарају неки од 
ирационалних бројева ( 2 , 3 , 5 , 6 , 29 ,...). 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 45.) – Ученици да покушају да сами 
прочитају и конструишу, а уколико им нешто није јасно, да наставник 
припомогне. 
 
Задатак 1.  (Уџбеник, страна 45.)                 
                
Пример 3.  
Дата су два квадрата 1111 DCBA  и 2222 DCBA .    

 
Конструиши квадрат чија је површина једнака збиру површина датих 
квадрата.  



 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Питагорина теорема нам омогућава конструкцију дужи чији су мерни 
бројеви квадратни корени позитивних рационалних бројева који нису 
потпуни квадрати.  
 
Домаћи задатак:                                                                                     
Уџбеник, страна 45, задатак 1. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:29. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Конструктивни задаци у вези са П.Т. 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање конструисања дужи чији су мерни бројеви квадратни корени позитивних 
рационалних бројева који нису потпуни квадрати применом Питагорине теореме и 
решавање проблемских задатака 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да, применом Питагорине теореме, 

констриушу дуж чији је мерни број квадратни корен 
позитивног рационалног броја који није потпун 
квадрат; 

• науче да, применом Питагорине теореме, 
констриушу квадрат чија је површина једнака збиру, 
односно разлици, површина датих квадрата. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше коришћење прибора за геометрију у 

конструкцијама; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Конструкција троугла), 
Математика 7. разред (Квадрат броја), 
Математика 7. разред (Квадратни корен), 
Математика 7. разред (Ирационални бројеви и бројевна права) 

MA2.3.2. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                        
     Како конструишемо број 2 ?                                                                         
Да бисмо конструисали број m , како треба представити број m ? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 

 

Збирка, страна 19, задаци 13.14. 

 

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности.  

Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:   
Збирка задатака, страна  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 30. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Обрт Питагорине теореме 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање да ли је неки троугао оштроугли, правоугли или тупоугли применом 
Питагорине теореме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје обрт Питагорине теореме; 
• умеју да утврде да ли је неки троугао оштроугли, 

правоугли или тупоугли применом Питагорине 
теореме. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

троугла; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• се оспособљавају да уопштавају и изводе закључке 

индивидуалним путем; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Класификација троуглова према дужини страница), 
Математика 6. разред (Однос страница троугла), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка 
Анализа домаћег задатка.  
Поновити:  
Како гласи Питагорина теорема?  
Шта је оштроугли троугао?  
Шта је тупоугли троугао? 
Једнакост 22 ba + = 2c , при чему су a  и b катете, а c  хипотенуза, 
својствена је само за правоугли троугао, и то не само у смислу 
Питагорине теореме, већ и у смислу њеног обрта.  
Aко дужине страница неког троугла задовољавају ову једнакост, онда 
тај троугао мора бити правоугли. 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

ОБРНУТА ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
 

1. Ако важе неједнакости a < b +c, b < c + a, c < a + b, онда дужи a, 
b, c одређују (јединствен троугао). 

2. Ако су a, b, c дужине страница неког троугла, онда важе 
неједнакости a < b +c, b < c + a, c < a + b .  

3. СВАКА СТРАНИЦА ТРОУГЛА ЈЕ МАЊА ОД ЗБИРА ДРУГЕ 
ДВЕ.  

 
****Ако дужине cba ,,  страница неког троугла задовољавају 
једнакост 22 ba + = 2c , онда је тај троугао правоугли, при чему су a  
и b  дужине катета, а c  дужина хипотенузе. 
 
 
Ако је c  најдужа страница троугла ABC , онда је  

• 222 bac +< , у случају да је ABC∆  оштроугли и 
• 222 bac +> , у случају да је ABC∆  тупоугли. 

Наставник треба да уради доказ са стране 31, уџбеника. 

                                                         
                                                  В 
              
Пример 1.  
Испитати да ли је троугао чије су странице дужине 2 cm, 3 cm и 

5 cm правоугли. 

( ) ( ) ( )222
235 += , па овај троугао јесте правоугли, а теме правог 

угла је наспрам најдуже странице. 



 
Задатак 1.  
Испитати да ли је троугао XYZ  правоугли и, ако јесте, одреди теме 
правог угла, ако је ( yZXxYZzXY === ,, ): 
а) x = 4cm, y = 6cm z =2 13 cm; д) x = 0,3cm, y = 0,5cm, z = 0,4cm; 
 
Задатак 2.  
Испитај најпре да ли a ,b , c  могу бити дужине страница неког троугла 
и, у потврдном случају, утврди да ли је одговарајући троугао 
оштроугли, правоугли или тупоугли ако је: 
 
а) a =1,2cm, b =3,8cm, c =5cm; в) a =5cm, b =6cm, c =7cm; 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

    Обрт Питагорине теореме. Ако дужине cba ,,  страница неког троугла 
задовољавају једнакост 22 ba + = 2c , онда је тај троугао правоугли, при 
чему су a  и b  дужине катета, а c  дужина хипотенузе. 
 
Домаћи задатак:  
Уџбеник,страна 32,задаци 1.2. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 31. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Питагорина теорема 
Питагорина теорема 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација стеченог знања о Питагориној теореми и њеним применама 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да, самостално радећи задатке, обнове: 
• примену Питагорине теореме на правоугаоник, 

квадрат, једнакокраки и једнакостранични троугао, 
ромб, и на правоугли и једнакокраки трапез, како у 
рачунским, тако и у конструктивним задацима, а 
нарочито у решавању практичних проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања и цртања 

троугла и других геометријских фигура; 
• развијају способност посматрања и логичког 

закључивања; 
• развијају способност уочавања зависности између 

елемената датих геометријских фигура; 
• стичу навику да сами о длучују о путевима за 

решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• се оспособљавају да уопштавају и изводе закључке 
индивидуалним путем; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.2. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                        
Како гласи Питагорина теорема?                                                                  
На које фигуре можемо применити Питагорину теорему?                              
Опиши поступак примене Питагорине теореме у конструкцијама. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 

 

Тест – Питагорина теорема у прилогу. 

 

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности.  

Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:    

Домаћи,урадити тест кући,задатке који нису тачни.                                                                                          

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наставник дели ученицима листиће са задацима и даје краћа упутства о 
раду. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци: 
 

1. Решити једначине:     а) 75
3
11 2 =x ;     б) 46670 2 =− x .    

2. Израчунај вредност израза: ( )
2

2
2

5
2

4
11

5
124,0 






−⋅−⋅−− . 

 
3. Обим квадрата је cm28 . Израчунај дужину дијагонале тог  
    квадрата.           
 
4. На основу података са слике ( ,13,20 cmCDcmAD ==  
    cmBD 24= ) израчунај дужину дијагонале AC  делтоида     

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 32. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: -    
 Први писмени задатак 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области реалних бројева и Питагорине теореме и њених 
примена и како умеју да  их примењују у решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

Самосталан рад 
Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



    .ABCD            

    
 
5. Израчунај површину једнакокраког трапеза ако је дужина дуже      
   основице cm12 , дужина крака cm5 , а углови на дужој  
   основици 60°.  
   
 
Напомена: Дати задаци су само предлог – задатке треба прилагодити 
могућностима ученика. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Најава завршетка рада. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Упознавање ученика са резултатима на провери знања путем писменог 
задатка. 
Изнети бодовање задатака и скалу оцењивања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Анализа и решавање задатака. 
Сваки задатак се анализира, указује се на најчешће грешке. Ученици 
решавају нетачне задатак у вежбанкама. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Запажања наставника и давање сугестија како превазићи одређене 
проблеме. 
Указивање на најчешће пропусте и грешке приликом израде задатака. 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 33. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА:    - 
 Исправак првог писменог задатка 

Систематизација Индивидуални, фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• уз помоћ резултата сагледају грешке и појасне их, са 

циљем да их не понављају; 
• да критички и самокритички анализирају писмени 

задатак и развијају објективно мишљење; 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

Самостални рад, дијалошка 
Креда, табла, листићи са задацима, 
прибор за геометрију, вежбанка 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 34. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

 Цели и рационални алгебарски изрази     
 Појам степена. Степен чији је изложилац природан број 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом степена чији је изложилац природан број 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам степена чији је изложилац природан 

број, а основа реалан број; 
• стекну знање о знаку степена чија је основа 

позитиван, односно негативан број; 
• науче да оређују вредност степена.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику усменог одређивања знака и вредности 

степена; 
• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 

закључака; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику коришћења одговарајућих записа 

степена броја; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 2. разред (Множење бројева – представљање преко сабирања), 
Математика 7. разред (Ирационални бројеви) 

MA1.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити:           
Шта је решење једначине?   
 
Решавање једначина је део једне од основних и најважнијих грана 
математике – алгебре.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Учили смо да решавамо једначине облика x 2 a= ( a  > 0 ).                                                                                             
Запис 2x  смо користили да краће запишемо xx ⋅ .                                         
Како би, слично претходном, могли краће да запишемо производе 2·2·2,  

(-3)·(-3)·(-3)·(-3) и 
3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

⋅⋅⋅⋅ ? 

Наведене производе краће можемо да запишемо на следећи начин: као и 
код производа два иста броја, пишемо само једном број који се више 
пута множи сам са собом, а у његовом горњем десном углу пишемо број 
који означава колико има чинилаца у том производу. 

Тако је  2·2·2=23,  (-3)·(-3)·(-3)·(-3)=(-3)4

3
2

3
2

3
2

3
2

3
2

⋅⋅⋅⋅ и =
5

3
2






 . 

Производ три броја 2 називамо трећим степеном броја 2, (-3)4

5

3
2








 је четврти 

степен броја (-3), а  је пети степен броја 
3
2 . 

Запис 23 читамо „2 на трећи (степен)“,  запис (-3)4 

5

3
2








читамо „-3 на четврти 

(степен)“, а запис читамо „
3
2  на пети (степен)“. 

Производ у коме се појављује само реални број a као чинилац n  
пута ( Nn∈ ) називамо n -тим степеном броја a , то јест  

n

n

aaaa =⋅⋅⋅


... . 

 Број a  је основа степена na , а број n  је изложилац степена na .           
 

 
 
Задатак 1. (Уџбеник, страна 49.) 
Запиши производ у облику степена: 
 
Задатак 2. (Уџбеник, страна 49.) 
Запиши степен у облику производа, па га израчунај: 
 
Специјално, изложилац 1 у степену 1a  најчешће не пишемо.                  
Први степен неког броја је сам тај број, то јест 1a = a . 



 
Било би корисно истаћи да у општем случају основа и изложилац 
не могу заменити места. Довољно је навести неколико примера. 
32 ≠ 23, 53 ≠ 35

 
. 

На основу дефиниције степена, за сваки природан број n  важи   
1+=⋅ nn aaa . 

 
Пример:  
 

514

144

4 66666666666666 ==⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅ +

+


. 

У општем случају: 1

1

...... +

+

=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅ n

nn

n aaaaaaaaaa


. 

 
 
Како знак степена зависи од основе степена и изложиоца? 
 
Било који степен позитивног броја је позитиван, јер је једнак 
производу позитивних бројева. 
 
Производ више негативних бројева може бити или позитиван или 
негативан у зависности од тога колико чинилаца има тај  производ.  
 
Производ два негативна броја је позитиван, па је и производ у коме 
имамо паран број негативних чинилаца позитиван.  
 
(-5)6

 
= ((-5)·(-5))·((-5)·(-5))·((-5)·(-5))>0, 

 (-5)7

 
= ((-5)·(-5))·((-5)·(-5))·((-5)·(-5))·(-5)<0. 

Парни степени (они код којих је изложилац паран број) негативних 
бројева су позитивни, а непарни степени (они код којих је 
изложилац непаран број) негативних бројева су негативни. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 4. (Уџбеник, страна 51.)   
Поновити: 
Како називамо запис na , при чему је a R∈  и Nn∈ ?  
Како се у запису na  назива број a , при чему је a R∈  и Nn∈ ?  
 Како се у запису na  назива број n , при чему је a R∈  и Nn∈ ?  
 Чему је једнако aa n ⋅ ,  при чему је a R∈  и Nn∈ ?   
Чему је једнак било који степен броја 0?  



Чему је једнак било који степен броја 1?  
Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца? 
Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца? 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 45, задаци 5, 6. 
Знам за више, страна 30, задаци 1, 2, 3, 4, 5. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 35. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

 Цели и рационални алгебарски изрази     
 Степен чији је изложилац природан број 

Утврђивање Дијалошка 

Вежбање рачунања степена чији је изложилац природан број 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају рачунање степена чији је изложилац 

природан број, а основа реалан број.  
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику усменог одређивања знака и вредности 

степена; 
• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 

закључака; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику коришћења одговарајућих записа 

степена броја; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                     
Који су бројеви природни?                                                                           
Који су бројеви реални?                                                                                     
Како називамо запис na , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                                      
Како се у запису na  назива број a , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                        
Како се у запису na  назива број n , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                    
Чему је једнако aa n ⋅ ,  при чему је a R∈  и Nn∈ ?  
                                                                                                                      
Чему је једнак било који степен броја 0?     
  Чему је једнак било који степен броја 1?                                             
Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца?                                                                                 
 Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 

 

Збирка, страна 23, задаци 1,  

            страна 24, задаци 2.3.4.5.6.7. 

 

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности.  

Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                          
Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца? 
Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца? 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 25., задаци 14, 15, 16. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 36. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

    Цели и рационални алгебарски изрази     
 Множење и дељење степена једнаких основа 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са правилима множења и дељења степена једнаких основа 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се упознају са правилима множења и дељења 

степена једнаких основа; 
• умеју да примењују усвојена правила у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику коришћења одговарајућих записа 

степена броја; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Степен чији је изложилац природан број) 

MA1.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                          
Поновити: 
Како називамо запис na , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                             
Како се у запису na  назива број a ,  при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                        
Како се у запису na  назива број n ,  при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                                                                                   
Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца 
 Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца?     
Чему је једнако aa n ⋅ , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                      

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Дакле, већ знамо да за сваки реалан број a  и природан број n  важи 
1+=⋅ nn aaa .   

Да ли је, слично томе, производ степена 32 и 33   

На основу дефиниције степена следи да је   

једнак неком степену 
броја 3?   

 


532

32

32 333333333 ==⋅⋅⋅⋅=⋅ +


. 
 
**За произвољан реалан број a  и произвољне природне бројеве m  и n  
важи: 
 

nm

nm

nmnm

nm aaaaaaaaaaaaaaa +

+

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅
  



............ . 

Производ два степена једнаких основа једнак је степену исте основе 
чији је изложилац једнак збиру изложилаца степена чинилаца. За 
сваки реалан број a  и произвољне природне бројеве m и n  важи 

nmnm aaa +=⋅ . 
 
Задатак 1. – Ученици сами раде задатке у свескама и на табли, а 
наставник их исправља уколико има потребе. 
 
Запиши производ у облику степена:  
а) 42 55 ⋅ ;    б) ( ) ( )53 33 −⋅− ;    в) 62 xx ⋅ . 
 
Ученици  раде задатак 1. у уџбенику на страни 51. 
 
Користећи претходно правило, за производ два степена истих основа, 
закључујемо чему је једнак производ више степена једнаких основа.  
                                                                          
Нпр.     32 · 35 · 32 = (32 · 35) · 32 = 32 + 5 · 32 = 3(2 + 5) + 2 = 32 + 5 + 2 = 3
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Производ више степена једнаких основа једнак је степену исте 
основе чији је изложилац једнак збиру изложилаца степена 
чинилаца. 
 
Задатак 2.– Ученици сами раде задатке у свескама и на табли, а 
наставник их исправља уколико има потребе. 
 
Запиши производ у облику степена:   
а) 42·43·44 ;   б) (-11)3·(-11)7·(-11)·(-11)5  7283 xxxx ⋅⋅⋅;   в) .   
 
Пример  – Наставник објашњавајући ради пример. 
 
Да ли се количник 57 : 53

5

 може записати у облику степена броја 5? 
7 : 53 4

3

7

55555
555

5555555
5
5

=⋅⋅⋅=
/⋅/⋅/

/⋅/⋅/⋅⋅⋅⋅
==  

Приметимо да је 7 – 3 = 4, то јест да је  57 : 53 = 57 - 3= 54

 
. 

Уопштено, за реалан број a , при чему је a ≠0, и природне бројеве m  и 
n  такве да је m > n  важи: 
 

nm

nm
n

nnm

n

mnm aaaa
aaa

aaaaaa

aaa

aaa
aa −

−

− =⋅⋅⋅=
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=











...
...

......

...

...
:  

Нека је a  произвољан реалан број различит од броја 0. Нека су m  и 
n  произвољни природни бројеви, али такви да је m > n . Тада је 
количник два степена једнаких основа, ma  и na , једнак степену 

nma −  основе a  чији је изложилац једнак разлици изложилаца 
дељеника и делиоца, то јест  nmnm aaa −=: . 
 
Сва наведена тврђења важе и када је изложилац број 0. 
За реалан број a  различит од броја 0, јасно је да је 1: =nn aa  (количник 
два једнака броја, различитих од броја 0, једнак је броју 1).                                                                                              
Дакле, у случају да је m = n , добијамо 0: aaaa nnnn == − , па је због тога 

10 =a  за сваки реалан број a  различит од броја 0. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 3. – Ученици раде задатак. 
Производ степена 136 и 135 подели количником степена 1318 и 1313

 
. 

Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 26, задаци 1,2,3; страна 27, задаци9,10. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 37.38. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Множење и дељење степена једнаких основа 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање стечених знања о множењу и дељењу степена једнаких основа 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове стечена знања о множењу и дељењу степена 

једнаких основа; 
• умеју да примењују усвојена правила у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику коришћења одговарајућих записа 

степена броја; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.2.2. MA2.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                                             
Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца?                                                                                  
 
Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 
изложиоца?                                                                                              
 
Чему је једнак производ два степена једнаких основа?        
 
Чему је једнак производ више степена једнаких основа? 
 
Чему је једнак количник два степена једнаких основа?   

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 27, задаци 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 
Збирка, страна 27, задаци 12,13,14, страна 28. задаци 15.16. 
 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:                                                                                 
Збирка задатака, страна 28, задатак 16. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:39. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Степен производа 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са правилима рачунања степена производа (два и више чинилаца) и 
производа степена једнаких изложилаца 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се упознају са правилима рачунања степена 

производа (два и више чинилаца) и производа 
степена једнаких изложилаца; 

• науче да примењују усвојена правила у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Основна својства множења у скупу реалних бројева), 
Математика 7. разред (Степен чији је изложилац природан број), 
Математика 7. разред (Множење и дељење степена једнаких основа) 

MA1.2.2. MA2.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                          
Поновити: 

• Како називамо запис na , при чему је a R∈  и Nn∈ ?  
• Како се у запису na  назива број a , при чему је a R∈  и Nn∈ ? 
• Како се у запису na  назива број n , при чему је a R∈  и Nn∈ ?                                                                                                                                                                                                  
• Како знак степена позитивних бројева зависи од основе степена 

и изложиоца?                                                                                  
• Како знак степена негативних бројева зависи од основе степена и 

изложиоца?                                                                                  
• Чему је једнак производ два степена једнаких основа?              
• Чему је једнак количник два степена једнаких основа?  
• Како израчунати пети степен производа 2 3 ?     
• На примерима покажи својства комутативности и 

асоцијативности множења реалних бројева.                                                                                                                                                                                                                                          

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

На основу дефиниције степена и особина комутативности и 
асоцијативности множења, добијамо: 
(2 3 )5 3=(2 )·(2 3 )·(2 3 )·(2 3 )·(2 3 )= 
=2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 =25 3·( )5

Дакле, (2
. 

3 )5=25 3·( )5

 
. 

Степен производа једнак је производу степена чинилаца, то јест за 
реалне бројеве a  и b  и природан број n  важи  
( ) nnn baba ⋅=⋅ . 
Заиста, ( ) nn

nnn

n babbbaaaabababba ⋅=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅


......... . 

 
Задатак 1.– Ученици сами раде. 
 
Степен производа запиши у облику производа одговарајућих степена: 
а) (2·3)4 ;     б) ((-3)·5)2 ;     в) ((-5)·(-9))3 ( )8yx ⋅ ;     г) . 
 
Једнакост има особину симетричности, па имамо и следеће тврђење. 
 
Производ степена једнаких изложилаца једнак је степену производа 
основа датих степена са истим изложиоцем. За  реалне бројеве a  и 
b  и природан број n  важи  

( )nnn baba ⋅=⋅ . 
Пример.– Ученици раде самостално, а наставник прати њихов рад. 



Израчунај: 
7

7

3
23 





⋅ .  

Последње тврђење нам омогућава лакше израчунавање овог производа: 
7

7

3
23 





⋅ 1282

3
23 7

7

==





 ⋅= . 

Задатак 2. - Ученици раде самостално, а наставник прати њихов рад. 
Израчунај: 

а) 5
5

5
5
3

⋅





 ;      б)123

3

8
7






−· ;      в)

44

6
5

10
9







⋅






− ;       г) 1,46·0,56

 

. 

 
Пример   - Наставник ради  
а) (8·0,125)10=110=1     (боље је овако него (8·0,125)10=810·0,12510

б)(3·
) 

5 )4=34 5·( )4 5=3·3·3·3· · 5 · 5 · 5 = 9 . 9 · 5 · 5 = 81 . 

 
25 = 2025.  

Како рачунамо степен производа више чинилаца? 
 
Пример - Наставник ради.  
Израчунај (5·(-7)·3)3

(5·(-7)·3)
. 

3=5·(-7)·3·5·(-7)·3·5·(-7)·3=53·(-7)3·33

=-1157625 
=125·(-343)·27= 

 
Степен производа више чинилаца једнак је производу степена 
сваког од чинилаца. 
 
Задатак 3. - Наставник ради.  
Израчунај: а) (2·(-5)· 2 )6;     5б) ((- )·(-1)· 3 )4.    

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

  Чему је једнак степен производа?                                                           
Чему је једнак степен производа више чинилаца? 
Домаћи задатак:                                                                                                
Збирка задатака,  страна28, задаци 1, 2,3; 
    

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 40. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Степен количника 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са правилима рачунања степена количника и количника степена 
једнаких изложилаца 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се упознају са правилима рачунања степена 

количника и количника степена једнаких 
изложилаца; 

• науче да примењују усвојена правила у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Степен чији је изложилац природан број), 
Математика 7. разред (Множење и дељење степена једнаких основа),  
Математика 7. разред (Степен производа) 

MA1.2.2. MA2.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                
Поновити:                                
     Чему је једнак степен производа?    
Чему је једнак степен производа више чинилаца? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Слично правилу за степен производа имамо и правило за степен 
количника.        
 
Пример 1 – Наставник ради. 

 Израчунати четврти степен количника 
3
5 . 

4

3
5








=

3
5 ·

3
5 ·

3
5 ·

3
5 = ( )

81
25

99
55

3
5

3333
5555

4

4 =
⋅
⋅

==
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅  

 
 
Степен количника једнак је количнику степена, то јест за  реалне 

бројеве a  и b , где је b ≠0, и природан број n  важи  n

nn

b
a

b
a

=





 .   

 

Заиста,   n
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Задатак 1 – Раде ученици примењујући претходну формулу. 

 Израчунати:   а) 
7

3
2






 ;   б) 

4

5
2








;   в) 

3

9
7






− . 

 
Количник степена једнаких изложилаца једнак је степену са истим 
изложиоцем количника основа тих степена. За реалне бројеве a  и 
b , где је b ≠ 0, и природан број n  важи  

 
n

n

n
nn

b
a

b
aba 






==: .   

 
Задатак 2 - Раде ученици самостално.  
Израчунати:  а) 186 : (−12)6;   б) 55 5: ( )5 2;   в) (6 )4 : 44

 
. 

 
 



 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                         
Чему је једнак степен количника?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Чему је једнак количник степена једнаких изложилаца?                             
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 28, задаци 5,6,7. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                    
Чему је једнак степен производа?                                                                 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 41. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Степен производа и количника 

Утврђивање Индивидуални 
Вежбање рачунања степена производа, степена количника, производа степена једнаких 
изложилаца и количника степена једнаких изложилаца 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају рачунање степена производа, степена 

количника, производа степена једнаких изложилаца 
и количника степена једнаких изложилаца. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. 



 
Чему је једнак степен количника? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 28, задаци 5.6.7.8;. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности .  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 27, задаци 14. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка. 
Поновити:   
Чему је једнак степен производа?                                                           

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 42. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Степен степена 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са правилом рачунања степена степена 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају са правилом рачунања степена степена; 
• науче да примењују усвојено оу задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Степен чији је изложилац природан број), 
Математика 7. разред (Множење и дељење степена једнаких основа),  
Математика 7. разред (Степен производа) 

MA1.2.2. MA2.2.2. 



 

Чему је једнак степен производа више чинилаца? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Како краће можемо записати производе 33 33 ⋅  и 22222 33333 ⋅⋅⋅⋅  ? 
 
Производе  33·33  и  32·32·32·32·32   можемо записати краће користећи 
дефиницију степена:  33·33=(33)2  и  32·32·32·32·32 = (32)5

 
.  

Записе степена (33)2 и (32)5

 

 је могуће још поједноставити и записати као 
степене броја 3.  

На основу дефиниције степена следи да је 
( ) 632

32

2

332

3323 33333333333333333 ==⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅= ⋅

⋅






, 

( )
    

=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=
  

  

5

222225

2222252 3333333333333333  

1025

25

333333333333 ==⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ⋅

⋅
  

. 

 
До истог закључка долазимо и када применимо правило за производ 
степена једнаких основа:                         
  ( ) 632333323 333333 ===⋅= ⋅+ ; 

( ) 1025222222222252 333333333 ===⋅⋅⋅⋅= ⋅++++ . 
 
Степен неког степена једнак је степену који има исту основу, док је 
његов изложилац једнак производу датих изложилаца. За сваки 
реалан број a  и све природне бројеве m  и n  важи   
 
( ) nmmnnm aaa ⋅⋅ == .                                                                         
                          
 
Једнакост је симетрична, па важи и следеће тврђење. 
За сваки реалан број a  и све природне бројеве m  и n  важи 

( ) ( )mnnmnm aaa ==⋅ .                                                                     
 
Ученици раде задатак  2. у уџбенику на страни 54.                             
 
Задатак – раде ученици на табли. 
Одреди степен броја 7 коме је једнак дати израз:          



а) (73)4 : 76;     б) 74 · 73 : 76 7
7
7

2

3

5

⋅







;     в) .                               

Задатак– Наставник ради први пример, а преостала два ученици. 
 
Десну страну једначине напиши у облику одговарајућег степена 
(степена чија је основа једнака основи степена на левој страни 
једначине), па реши једначину:               
а) 5 x =25;     б) (-5) x =-125;     в) ( 2 ) x =8.                                          
 
Пример - Наставник ради пример! 

Израчунати бројевну вредност израза 3

56

48
206 ⋅ .  
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⋅⋅=
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⋅⋅⋅

= ⋅

⋅

= 

135000031252716532532 5345361216 =⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅= −−
.              

 
 
Задатак– Раде ученици, а наставник им помаже уколико има потребе. 
 
Израчунати бројевну вредност израза:                         

а) 4

55

30
154 ⋅ ;     б) 

49
5:175 23

. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                      
Чему је једнак степен степена? 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 29, задаци 3., 4. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 43. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Операције са степенима 
ТИП ЧАСА:  
 

Групни 
Решавање проблема разменом стеченог знања о операцијама са степенима   

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају примену усвојених правила о множењу и 

дељењу степена истих основа и правила о степену 
производа, количника и степену степена у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање проблема, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. MA3.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                    
Чему је једнак степен неког степена?                                                                                              
Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по три унапред припремљена задатка. Групе 
ученика треба да имају различите задатке. 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Примери задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка, страна 27, задаци 8,9,12 
              страна  28,задаци 7,8,9 
              страна 29,задаци 10.11. 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака. Уколико нека група ученика има тешкоћа у 
решавању задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења 
и инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности .  
Ученици  решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 
им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
. 
Домаћи задатак: Задатке урадити кући поново. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 44. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Примена степена 

Утврђивање Рад у пару 
Упознавање ученика са такозваним научним записом реалног броја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају примену усвојених правила у задацима; 
• упознају такозвани научни запис реалног броја. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање задатака, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда, наставни 
листић из Приручника 

Хемија 7. разред (Авогадров број) 

MA2.2.2. MA3.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                        
  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 „Примена степена“  
 
Ученици у паровима раде задатак 1.  
 
Поред „великих“ бројева, као што су милиони, милијарде и слично, 
често су нам потребни и „мали“ бројеви који су „пуно“ пута мањи од 
броја 1. Да бисмо њих једноставније записали, користимо следеће 
записе:   

1,0
10
1

10
110 1

1 ===− ,     01,0
100

1
10

110 2
2 ===− ,                             

001,0
1000

1
10

110 3
3 ===− ,  000001,0

1000000
1

10
110 6

6 ===− .  

 

За сваки природан број n  важи n
n

10
110 =− .   

За све целе бројеве m  и n  важи: nmnm +=⋅ 101010   и  nm
n

m
−=10

10
10 . 

 
Ученици у паровима обрађују пример 1. у уџбенику на страни 63. 
 
„Важно је да ученицима укажемо и на добре и на лоше стране оваквог 
записивања бројева. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Напомена: Истаћи значај примене степена (навести конкретне примере). 
Домаћи задатак:  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 45. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Операције са степенима 

Утврђивање Индивидуални 
Вежбање решавања задатака са операцијама са степенима. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају примену усвојених правила о множењу и 

дељењу степена истих основа и правила о степену 
производа, количника и степену степена у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. MA3.2.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                        
Како множимо степене једнаких основа?                                                      
Како делимо степене једнаких основа?                                                            
Чему је једнак степен производа?                                                        
  Чему је једнак производ степена једнаких изложилаца?                                                                
Чему је једнак степен количника?                                                            
Чему је једнак количник степена једнаких изложилаца?                                                              
Чему је једнак степен степена? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, страна 30, задаци 1,2,3,4. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности .  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
Домаћи задатак:  

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 46. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Цели и рационални алгебарски изрази     
     
 
Степеновање 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација усвојених наставних садржаја из области степеновања 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају рачунање степена чији је изложилац 

природан број, а основа реалан број; 
• увежбају примену усвојених правила о множењу и 

дељењу степена истих основа и правила о степену 
производа, количника и степену степена у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају усмено одређивањe знака и вредности 

степена; 
• развију и усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасност и прецизност изражања у писменом 
и усменом облику; 

• се оспособљавају да индуктивним путем долазе до 
закључака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• способност самопроцене; 
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.2. MA3.2.2. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Дати ученицима неопходна упутства и поделити тестове.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тест – Степен,   у прилогу  
 
Напомена: Тест је само предлог – укупан број задатака, време њихове 
израде, као и саме задатке, треба прилагодити могућностима ученика. 
 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Најава завршетка рада. Указивање на уочене најчешће грешке ученика 
при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак, 
 
Рећи ученицима да понесу прибор за геометрију за наредни час. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 47. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Појам и врстемногоуглова 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом многоугла и његовим врстама 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• Обнове појам многоугла (наученог у петом разреду) 

као унију многоугаоне линије и њене унутрашње 
области; 

• Упознају се са класификацијом многоуглова према 
разним критеријумима; 

• Упознају се са основним елементима многоуглова; 
• Умеју да цртају (представљају) одређене 

многоуглове са датим елементима и разликују 
конвексне од неконвексних многоуглова. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• Се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова; 
• Умеју да на основу заједничких својстава изведених 

објеката формирају скуп као целину тих објеката; 
• Развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• Оспособљавају се запрецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење  прибора; 
• Применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 5. разред (Изломљеналинија, многоугао) 
Математика 6. разред (Троугао) 
Математика 6. разред (Четвороугао) 
Математика 6. разред (Површине троуглова и четвороуглова) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:   
Шта је троугао? 
Шта је четвороугао? 
 
Свака затворена изломљена линија без тачака самопресецања образује 
један многоугао. У зависности од броја темена, односно броја страница, 
многоуглове делимо на троуглове, четвороуглове, петоуглове, 
шестоуглове и такодаље 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Све многоуглове сврставамо у две групе, конвексне и неконвексне. 
 
Поновити:  
Када је неки многоугао конвексан? 
Када је неки многоугао неконвексан? 
 
Свака затворена изломљена линија без тачака самопресецања 
образује један многоугао.  
У зависности од броја темена, односно броја страница, многоуглове 
делимо на 
 троуглове, четвороуглове, петоуглове, шестоуглове и тако даље.  

Ако желимо да нагласимо да неки многоугао има n  темена, назваћемо 
га n -тоугао. 

Изломљена линија може бити:  

                                                                    

отворена                                  

   

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



    затворена 

   
Многоугао је затворена изломљена линија у равни, заједно са 
њеном унутрашњом области. 
 

 
 
Ученици раде пример 1.у уџбенику на страни 83. 
 
Углавном ћемо проучавати конвексне многоуглове . 
 
Троуглови су најједноставнији многоуглови.  
 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Шта је многоугао?  
Како делимо многоуглове у зависности од броја страница? Колико 
темена може да има неки многоугао?   
Када је неки многоугао конвексан?  
Када је неки многоугао неконвексан?  
Који предмети имају облик осмоугла? 
Домаћи задатак: Збирка, страна 49, задаци 1, 2, 3. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 48. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Број дијагонала многоугла 

Обрада Фронтални 
Одређивање броја дијагонала многоугла ако је познат број његових страница (темена) и 
одређивање броја темена (страница) многоугла ако је познат број његових дијагонала 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам многоугла; 
• обнове појам дијагонале четвороуглова и усвоје 

појам дијагонале многоугла; 
• науче да израчунавају број дијагонала из једног 

темена и укупан број дијагонала; 
• науче да израчунавају броја темена (страница) 

многоугла ако је познат број његових дијагонала. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања при примени 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Четвороугао - дијагонале) 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта је многоугао?  
Како делимо многоуглове у зависности од броја страница?    
Шта је дијагонала правоугаоника?   
 Колико дијагонала има паралелограм?  
Колико дијагонала има делтоид? 
Колико дијагонала има било који четвороугао који смо до сада 
проучавали? 
Слично, сви петоуглови имају једнак број дијагонала, сви шестоуглови 
имају једнак број дијагонала и тако даље. 
 
ученике „који желе више“. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Дијагонала многоугла је свака дуж која спаја два несуседна темeна 
тог многоугла.  
 
Ако неки многоугао има n  темена, тада је                       
сваком његовом темену несуседно тачно   

3−n  темена.  
Из сваког темена  
„полазе“ 3−n  дијагонале. 
 
Производ ( )3−nn  је два пута већи од  
укупног броја свих дијагонала, јер је свака  
дијагонала убројана два пута (јер свака  
дијагонала садржи два темена). 
 
Ако је nD  nукупан број свих дијагонала -тоугла, онда је  
 

( )
2

3−
=

nnDn . 

 
За сваки природан број n , производ ( )3−nn  је паран.  
(Ако је n  паран број, 3−n  је непаран, а ако је n  непаран, 3−n  је 
паран, па је производ ( )3−nn , у сваком случају, паран.) 
 
Укупан број свих дијагонала неког многоугла је паран. 
 
Пример 1. – Ради наставник. 
Применом формуле одредити укупан број дијагонала било ког 
четвороугла. 



 
( ) 2

2
344,4 4 =

−
== Dn

 
 
 
Задаци 1, 2 и 3 са стране 89, уџбеника раде сви ученици самостално, 
увежбавајући примену формула. 
 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:    
Колико укупно дијагонала има n -тоугао? 
Домаћи задатак:         
Збирка задатака, страна 51, задаци 1, 2 ,3.       
    

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 49. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Збир углова многоугла 

Обрада Фронтални 
Одређивање збира унутрашњих углова многоугла и доказивање тврђења да је збир 
спољашњих углова било ког многоугла константан и да износи 360° 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• стекну знање о одређивању збира унутрашњих 

углова многоугла и о одређивању збиру спољашњих 
углова било ког многоугла; 

• да схвате тврђење да је збир спољашњих углова 
било ког многоугла константан и да износи 360°; 

• науче да докажу то тврђење; 
• науче да одреде број страница многоугла ако је 

познат збир његових унутрашњих углова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају претварање мање јединице за мерење 

углова у већу и обрнуто; 
• оспособе се за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања при примени 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Збир углова троугла), 
Математика 6. разред (Збир углова четвороугла) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
 
Шта је многоугао?  
Колико укупно дијагонала има n -тоугао?  
На колико троуглова дијагонала разлаже квадрат?  
На колико троуглова дијагонала разлаже трапез? 
На колико троуглова дијагонала разлаже било који четвороугао?  
На колико троуглова све дијагонале из једног темена неког петоугла 
разлажу тај петоугао? 
На колико троуглова све дијагонале из једног темена неког шестоугла 
разлажу тај шестоугао?                                                                                                
Колики је збир свих унутрашњих углова било ког троугла? 
Колики је збир свих унутрашњих углова било ког четвороугла? 
Како можемо одредити збир свих унутрашњих углова било ког 
петоугла?  
Колики је збир свих спољашњих углова било ког троугла? 
Колики је збир свих спољашњих углова било ког четвороугла? 
Како можемо одредити збир свих спољашњих углова било ког 
петоугла? 
 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Све дијагонале из једног темена неког 
многоугла са n  темена, разлажу тај 
многоугао на 2−n  троугла. 
Како је збир углова сваког троугла једнак 
180º, то је збир свих унутрашњих  углова 
многоугла једнак ( 2−n )·180º. 

Ако је nS  збир унутрашњих углова n -тоугла, онда је 
( ) ⋅−= 2nSn 180º.  

Пример 1.– Ради наставник! 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



Одредити збир унутрашњих углова било ког десетоугла. 

( ) ⋅−== 210,10 10Sn 180º =  8·180º = 1440º. 

Како су спољашњи углови многоугла 
углови упоредни унутрашњим угловима 
тог многоугла, збир свих унутрашњих и 
свих спољашњих углова неког n -тоугла 
је n ·180º, па је збир спољашњих углова 
једнак разлици   

n ·180º ( ) ⋅−− 2n 180º 
= n ·180º ⋅− n 180º+2.

*Збир спољашњих углова било ког многоугла је константан 
(непроменљив) и не зависи од броја његових темена.                                                                         

180º =360º . 

Пример:                                                                                          

( ) 000 360180261806 =⋅−−⋅                                                                 

Збир спољашњих углова сваког многоугла, без обзира на број 
његових темена, једнак је 360º. 
Следеће задатке раде ученици на табли, а наставник прати њихов рад, 
исправља их, и указује на битне ствари и честе грешке. 

Задатак 1. (Уџбеник, страна 91.) – Ученици раде  

Задатак  
Колико страница има многоугао чији је збир унутрашњих углова 2340º?  

Задатак 
 Да ли збир унутрашњих углова у неком многоуглу може бити 2070º?  

Задатак  
Колико страница има многоугао ако је збир његових унутрашњих 
углова пет пута већи од збира спољашњих углова? 

Задатак  
Одреди збир углова многоугла код кога је укупан број дијагонала три 
пута већи од броја страница. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Чему је једнак збир унутрашњих углова неког многоугла? 
Чему је једнак збир спољашњих углова било ког многоугла? 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 52, задаци 1 ,2 ,3,4. 
 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:50.51. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Углови и дијагонале многоугла 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање и проширивање стеченог знања о броју дијагонала многоугла и збиру 
његових углова 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о броју дијагонала 

многоугла и збиру његових углова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања при примени 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• увежбају претварање мање јединице за мерење 

углова у већу и обрнуто; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                    
Чему је једнак број дијагонала многоугла из једног темена?        
      Чему је једнак укупан број дијагонала многоугла?                              
Чему је једнак збир унутрашњих углова многоугла?                       
  Чему је једнак збир спољашњих углова било ког многоугла?                                                                           

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 51, задаци 7,8,19,13; страна 53, задаци 12,14,16,18. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности. Ученици самостално решавају задатке у 
свесци и на табли и траже помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:                                                                                         
Знам за више,  страна 51, задаци 4 и 5. 
   страна 52, задаци 3 и 4. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 52.53. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Обим и површина многоугла 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Одређивање обима и површине многоугла 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам обима многоугла и начин израчунавања 

површине многоугла; 
• науче да одреде графички обим и да израчунају 

дужину обима многоугла када су дате његове 
странице; 

• науче да одреде површину произвољног многоугла 
растављањем на троуглове и четвороуглове; 

• науче да одреде површину правилног многоугла 
применом формуле; 

• примењују у задацима научене поступке и формуле 
за израчунавање обима и површине многоугла. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања при примени 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 

геометрију, наставни листићи из 
Приручника 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта је многоугао?  
Како делимо многоуглове у зависности од броја страница?    
Колико укупно дијагонала има n -тоугао?                                                                                      
Чему је једнак збир унутрашњих углова неког многоугла?      
  Чему је једнак збир спољашњих углова било ког многоугла?  
Чему је једнака површина квадрата?                                                                                                                                                                                          
Чему је једнака површина правоугаоника?                                            
Чему је једнака површина паралелограма?                                
 (Подсетити ученике на који начин смо дошли до формуле за 
израчунавање површине паралелограма.)                                                                                                                                                                    
Чему је једнака површина ромба?                                                                                                                                                                                   
Чему је једнака површина трапеза?                                                      
 Чему је једнака површина троугла?                                                    
 Чему је једнака површина правоуглог троугла?                                                                                                                                                                                 
Како одређујемо обим било ког троугла и четвороугла? 
 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Главна метода решавања задатака је разлагање многоугла на троуглове 
(евентуално, и на четвороуглове).  
Пошто је реч о методи која је ученицима позната, погодно је овај део 
часа почети задатком типа: 
1) Нацртајте произвољан многоугао (пауза док цртају), па 
2) одредите његов обим и његову површину. „Употребите лењир и 
измерите дужине које су вам потребне“. 
 
 
Обим многоугла је збир дужина свих његових страница. 
 
Пример:  

EFDECDBCABO ++++=  
 
Површина  многоугла израчунава се тако што се он подели на 

Математика 3. разред (Обим троугла), 
Математика 3. разред (Обим правоугаоника и квадрата), 
Математика 6. разред (Површина троугла), 
Математика 6. разред (Површина четвороугла),  

     OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



једноставније фигуре које могу имати само заједничке странице, а 
затим се саберу површине свих тих фигура. 
 
Подела се врши углавном на троуглове, а некада и на 
четвороуглове чију је површину једноставно одредити. 
 
начин одређивања његове површине. 
 
Пример 1.– Наставник ради пример,  
 
Израчунати обим и површину петоугла ABCDE . 
Како је најједноставније поделити дати                                                                                   
многоугао?  
Дијагоналом EC  петоугао разлажемо на  
правоугаоник ABCE  (страница 6cm и 4cm)  
и једнакостраничан троугао ECD   
(странице 6cm).                                                                                               
 
OABCDE 

P

= AB + BC + CD + DE + EA = 2 · 4 +3 · 6 = 26cm. 

ABCDE  = PABCE + PECD = 6 · 4 +
4

362
3 = (24+9 )cm2

 

. 

Задатак 2.– Ученици раде самостално, а наставник помаже и даје 
инструкције. 
 
Одреди површину шестоугла ABCDEF  приказаног на слици. 
                                
 
 
 
Задатак 3.– Ученици раде самостално, а 
наставник помаже и даје инструкције. 
 
На страницама квадрата ABCD, изабране су тачке 
E, F, G, H, J, K, L као на слици. Израчунај обим и 
површину осмоугла EFGHIJKL. На слици су дати 
мерни бројеви дужи мерених метрима. 
                                                                             
 
 
Збирка задатака,страна 57.задаци 1.2.3.4.5.6.7. 
                             Страна 58. Задаци 10,11,12,13,14,15,16.   

ЗАВРШНИ ДЕО Поновити:   



 Како се израчунава обим многоугла? 
Како се одређује површина многоугла? 
Домаћи задатак: Уџбеник, страна 102, задаци 1, 2, 3, 4. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 54.55. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Правилни многоуглови 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Упознавање ученика са појмом правилног многоугла и његовим особинама, 
Примене стечена знања о правилним многоугловима у решавању задатака 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају са појмом правилног многоугла и његовим 

особинама; 
• подсете се формула за израчунавање полупречника 

уписане и описане кружнице у и око многоуглова. 
• утврде знања о правилним многоугловима 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 5. разред (Круг, кружница), 
Математика 6. разред (Врсте троуглова – Једнакостранични троугао), 
Математика 6. разред (Правоугли паралелограми - Квадрат),  
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:     
Шта је једнакостраничан троугао?                                                                                                                                  
Шта је квадрат? 
Подсетити се формула за израчунавање полупречника уписане и 
описане кружнице у и око многоуглова; 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Међу свим троугловима посебан статус имају правилни троуглови – 
једнакостранични троуглови.  
Међу четвороугловима посебно се издвајају правилни четвороуглови – 
квадрати.  
Њих издваја читав низ особина (правилности) које нису 
карактеристичне за све троуглове, односно четвороуглове. 
 
Ученици раде пример 1. у уџбенику на страни 92. 
 
Осим једнакостраничног троугла и квадрата постоје и други правилни 
многоуглови. 
 
Многоугао чије су све странице међусобно једнаке и сви 
унутрашњи углови међусобно једнаки назива се правилан 
многоугао. 
 
 
Задатак – Ученици самостално раде задатак. 
 
Нацртај петоугао чије су све странице једнаке и који није правилан. 
 
 
 
На пример: 
 
 
 
 
Обзиром да су сви унутрашњи углови правилног многоугла међусобно 
једнаки и да је формула за одређивање збира унутрашњих углова 
многоугла ( ) ⋅−= 2nSn 180º, где је n  број његових страница, односно 
број темена или углова, закључујемо: 
 

Унутрашњи угао правилног n -тоугла једнак је ( )
n

n 01802 ⋅− . 

Ученици раде задатке са стране 95. на табли, а наставник помаже 
уколико има потребе и колективно коментаришу главне идеје. 
 



Задатак. Колико страница има правилан многоугао чији су унутрашњи 
углови по 170°? 
Задатак. Колико страница има правилан многоугао чији су спољашњи 
углови по 20°? 
Задатак. У правилном петоуглу ABCDE одреди величину угла BDE. 
 
Поновити:  
Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова 
једнакостраничног троугла секу се у једној тачки.  
 
Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова квадрата 
секу се у једној тачки. 
 
Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова 
правилног многоугла секу се у једној тачки која се назива центар 
тог многоугла. Центар правилног многоугла је и центар уписане и 
центар описане кружнице тог многоугла. 
 
Све симетрале страница и све симетрале унутрашњих углова 
правилног многоугла су уједно и његове осе симетрије.  
 
Око правилног многоугла се може описати кружница. У правилан 
многоугао се може уписати кружница. 
 
Задатак  
Колико оса симетрије има правилан седмоугао? – Ученици покушају да 
ураде задатак, наставник помаже, 
 
Дужи које спајају центар правилног n -тоугла са његовим теменима 
разлажу га на n  међусобно подударних једнакокраких троуглова. Зато 
се проучавање особина неког правилног многоугла углавном своди на 
проучавање једнакокраког троугла који образују центар тог многоугла и 
његова два суседна темена. 
 
Карактеристичан троугао правилног многоугла је троугао који 
образују два суседна темена и центар многоугла.  
 
Карактеристичан троугао правилног n -тоугла је једнакокраки 
троугао чија је основица једнака страници тог многоугла, а угао 

наспрам основице (централни угао) једнак 
n

0360 . 

Крак карактеристичног троугла је полупречник описаног круга 
правилног многоугла. Висина карактеристичног троугла која 
одговара његовој основици је полупречник уписаног круга 
правилног многоугла. 



 
Карактеристичан троугао правилног шестоугла је једнакостранични 
троугао, што значи да се сваки правилан шестоугао разлаже на шест 
међусобно подударних једнакостраничних троуглова.  
За правилан шестоугао странице a  добијамо следеће формуле: 
 

(површина) 
2

33
4

36
22 aaP =⋅= ; 

(полупречник уписаног круга)    
2

3ar = ; 

(полупречник описаног круга)    aR = . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: Збирка, страна 54, задаци 2.3.4.5.6.11.12.13. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 56.57. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Конструкција правилних многоуглова 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Упознавање ученика са поступком конструкције правилних многоуглова, 
Утврђивање и проширивање стечених знања о конструкцији пр.многоуглова 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам и особине правилног многоугла; 
• се упознају са поступком конструкције правилних 

многоуглова дате странице или датог полупречника 
описане кружнице; 

• науче да изведу приближну конструкцију било ког 
правилног многоугла. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Конструкција троугла), 
Математика 7. разред (Правилни многоугао) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:    
Шта је правилан многоугао? 
Чему је једнак унутрашњи угао правилног многоугла?  
Шта је карактеристичан троугао правилног многоугла? 
Задатак 1.  
Конструисати једнакостраничан троугао странице 5cm. 
У конструкцијама правилних многоуглова најчешће је задата његова 
страница или полупречник описаног, односно уписаног круга. 
 Анализа оваквих конструкција углавном се своди на анализу 
конструкције одговарајућег карактеристичног троугла. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

КОНСТРУКЦИЈА ПРАВИЛНОГ ШЕСТОУГЛА 
 

Конструишимо правилан шестоугао ако је дата његова страница a . 
(Урадити конструкцију на табли.) 
 
Када смо говорили о правилним многоугловима закључили смо да је 
страница правилног шестоугла једнака полупречнику његовог описаног 
круга. Такође смо видели да се правилан шестоугао састоји из шест 
једнакостраничних троуглова. 
-Поступак: На кружници полупречника a  изабрати (произвољно) тачку 

1A , а затим и тачке 5432 ,,, AAAA  и 6A , тако да је 
aAAAAAAAAAA ===== 6554433221 . 

 
 
 
По конструкцији, сви троуглови 

,,, 433221 AOAAOAAOA ∆∆∆  

166554 ,, AOAAOAAOA ∆∆∆   
су једнакостранични  и  
међусобно подударни. 
 
Све странице шестоугла су  
међусобно једнаке  

aAAAAAAAAAAAA ====== 166554433221 . 
Сви углови шестоугла су међусобно једнаки 

00
654321 120602 =⋅=∠=∠=∠=∠=∠=∠ AAAAAA . 

 
 

 Конструишимо правилан шестоугао ако је дат полупречник 
његовог уписанoг круга r . (Урадити конструкцију на табли.) 



 
Конструкцијом правоуглог троугла чији су  
оштри углови 30° и 60° и дужа катета  
једнака r , добијамо страницу траженог  
троугла, па се конструкција своди на  
претходну. 
 
 
 
КОНСТРУКЦИЈА ПРАВИЛНОГ ОСМОУГЛА 
 

 Нацртати карактеристичан троугао 
правилног осмоугла.  
Сви углови карактеристичног троугла правилног 
осмоугла могу се конструисати лењиром и 
шестаром, па је његова конструкција једноставна 
ако је задата страница a , или полупречник 
описаног круга, или полупречник уписаног круга.  
 

Конструишимо правилан осмоугао ако је дата његова страница a . 
(Урадити конструкцију на табли.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следеће задатке, ученици раде на табли, а наставник даје инструкције 
или идеје, ако има потребе. 
 
Задатак Конструиши правилан шестоугао тако да дужина његове краће 
дијагонале буде 5cm. 
 
Задатак. Конструиши правилан осмоугао ако је: 
а) cma 5,2= ;   б) cmR 3= ;   в) cmr 3= . 
 
Задатак. Конструиши правилан дванаестоугао ако је: 
а) cma 5,2= ;   б) cmR 3= ;   в) cmr 3= . 

ЗАВРШНИ ДЕО Поновити:  
Шта је карактеристичан троугао правилног многоугла? 



 Домаћи задатак:                                                                                   
Неурађени задаци са часа. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 58. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Многоугао 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање, обнављање и проширивање стечених знања о многоугловима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде знања о правилним многоугловима, његовим 

угловима, дијагоналама и особинама; 
• утврде и прошире знање о конструкцији правилних 

многоуглова; 
• утврде појам обима многоугла и начин 

израчунавања површине многоугла; 
• увежбају одређивање графичког обима и 

израчунавање дужине обима многоугла када су дате 
његове странице; 

• увежбају одређивање површине произвољног 
многоугла растављањем на троуглове и 
четвороуглове; 

• увежбају одређивање површине правилног 
многоугла применом формуле;  

• стечена знања примењују у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања приликом примене 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                        
Шта је многоугао?                                                                                           
Чему је једнак укупан број дијагонала неког многоугла?  
Чему је једнак збир унутрашњих углова многоугла? 
Чему је једнак збир спољашњих углова многоугла?  
Како одређујемо обим многоугла? 
Како одређујемо површину многоугла?                                                                  
Шта је правилан многоугао?                                                                
   Како конструишемо правилан многоугао? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака,                                                                                                    
страна 55, задаци 18,19,20,21;                                                               
страна 56, задаци 11,12,13,14,15;                                                                      
страна 59, задатак 24,25,26,27.. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности. Ученици самостално решавају задатке у 
свесци и на табли и траже помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака 
 
Домаћи задатак:                                                                                  
Збирка задатака,  
страна 59, задаци 28.29. 
 

 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 59. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Многоугао 
Многоугао 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација стеченог знања о многоуглу 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да, самостално решавајући задатке, утврде : 
• стечена знања о угловима многоугла; 
• стечена знања о дијагоналама многоугла; 
• особине правилних многоуглова; 
• конструкцију правилних многоуглова. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за посматрање и представљање 

многоуглова и његових елемената; 
• развију навику брзог рачунања приликом примене 

формула; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                        
Шта је многоугао?                                                                                           
Чему је једнак укупан број дијагонала неког многоугла?                                                                                                                
Чему је једнак збир унутрашњих углова многоугла?                                                                 
Чему је једнак збир спољашњих углова многоугла?  
Како одређујемо обим многоугла?  
Како одређујемо површину многоугла? 
Шта је правилан многоугао? 
Како конструишемо правилан многоугао? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Тест – Многоугао  у прилогу 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности.  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:                                                                                       
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наставник дели ученицима листиће са задацима и даје краћа упутства о 
раду. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци: 
 
1. Израчунај вредност израза за 3−=x  и 6=y : 
    а) 532 xy −⋅ ;    б) 5xxy − .                                                             

2. Израчунај: а) 35
3

7:2
2
13 










⋅






− ;   б) 9

9

4
4 3

3
1

4
1:25,0 ⋅






− . 

3. Израчунај број дијагонала многоугла код кога се збир     
    унутрашњих и збир спољашњих углова разликују за 540°. 
 
4. У круг полупречника cm5  уписан је правилан шестоугао.  
    Израчунај обим и површину тог шестоугла.  
 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 60. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: - 
 Други писмени задатак 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области степеновања и многоуглова и како умеју да  их 
примењују у решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

Самосталан рад 
Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



5. Конструиши правилан осмоугао ако је полупречник уписане  
    кружнице cmr 3= . 
 
Напомена: Дати задаци су само предлог – задатке треба прилагодити 
могућностима ученика. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Најава завршетка рада. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Упознавање ученика са резултатима на провери знања путем писменог 
задатка. 
Изнети бодовање задатака и скалу оцењивања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Анализа и решавање задатака. 
Сваки задатак се анализира, указује се на најчешће грешке. Ученици 
решавају нетачне задатак у вежбанкама. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Запажања наставника и давање сугестија како превазићи одређене 
проблеме. 
Указивање на најчешће пропусте и грешке приликом израде задатака. 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 61. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: -    
 Исправак другог писменог задатка 

Систематизација Индивидуални, фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• уз помоћ резултата сагледају грешке и појасне их, са 

циљем да их не понављају; 
• да критички и самокритички анализирају писмени 

задатак и развијају објективно мишљење; 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да схвате да се на грешкама учи, како на 
својим, тако и на туђим. 

Самостални рад, дијалошка 
Креда, табла, листићи са задацима, 
прибор за геометрију, вежбанка 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка.      
Поновити:                                                                                                                   
Шта је бројевна вредност? 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 62.63. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Појам рационалног алгебарског израза 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Систематизација знања о бројевним изразима и упознавање ученика са појмом 
рационалног алгебарског израза 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• систематизују знање из претходних разреда о 

бројевним изразима; 
• се упознају са појмом рационалног алгебарског 

израза. 
• одређују вредност алгебарског израза 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• развијају логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Изрази са целим и рационалним бројевима) 

MA2.1.2. 



 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Бројевне изразе са реалним бројевима сачињавају знаци за реалне 
бројеве повезани знаковима четири основне операције и правилно 
постављеним заградама уколико су оне потребне. 
  
Најједноставнији бројевни израз, који је уједно и основни бројевни 
израз са реалним бројевима, представља било који знак којим 

означавамо неки реалан број (1, 3,
11
3

−  или -3,43). 

Сложене бројевне изразе добијамо од основних, повезујући их 
знацима за четири основне операције (+, -, ·, :).  
 
Уопште, бројевне изразе градимо од основних израза применом 
описаног поступка произвољан (коначан) број пута. 
 
Бројевни изрази представљају математички запис неког 
израчунавања које треба обавити.  
 
Резултат тог израчунавања је бројевна вредност одговарајућег 
израза. 
 
Пример 4.– Раде ученици на табли.  
 
Нулом не сме делити.     
                                                                              
Поред бројевних израза, помињали смо и изразе са променљивим. 
Ове изразе другачије називамо алгебарски изрази. 
 
Променљиве најчешће означавамо малим писаним словима латинице 

,,,,...,,, zyxcba  а понекад користимо и слова са индексима 
,...,,,...,,, 321321 bbbaaa (индексе уводимо да бисмо на располагању 

имали неограничен број променљивих приликом формирања израза 
 
Збир, разлика, производ и количник (под условом да 0 није делилац) 
свака два рационална броја је неки рационалан број, па зато кажемо да 
су четири основне операције увек изводљиве у скупу рационалних 
бројева, наравно, осим дељења са бројем 0.  
Алгебарски изрази у којима учествују само знаци бројева и 
променљивих повезани са ове четири операције називају рационални 
алгебарски изрази. 
Рационалне алгебарске изразе градимо по сличним правилима као и 



бројевне изразе, с тим што у овом случају, поред бројева, и 
променљиве представљају основне изразе. 
 
Основни алгебарски изрази су знаци бројева и знаци роменљивих. 
    Повезивањем два основна алгебарска израза знаком једне ид 
четири основне операције (+, -, ·, :) добијамо нови сложенији 
рационални алгебарски израз. 
    Уопште, повезивањем два рационална алгебарска израза знаком 
једне од четири основне операције добијамо нови рационални 
алгебарски израз. 

Основни алгебарски изрази: xa;;
37
22;2;9,8;6 −− ; 

сложени рационални алгебарски изрази:  

( ) ( )32

37
226

9,8;26;6 −⋅






−+

−
++ aaaa .               

Изрази попут x  и 1+a  нису рационални алгебарски изрази, јер се 
код њих знак променљиве налази под знаком квадратног корена, што 
није једна од четири основне операције.  
 
Задатак  
Одреди бројевну вредност израза cba :−  ако је: 

а) a =15, b =2, c =6;   б) a =3,
14
5,

7
4

=−= cb ; в) 13=a , b = 0, 17−=c .       

 
Задатак  
Одреди бројевну вредност израза ( )( ) yyxx :2−−  ако је:                                                                                                            

а) ;1,0 == yx     б) ;1,2,
7
5

=−= yx   в) .3,2 −== yx             

 
Збирка задатака,страна 31 и 32. .задаци 4.5.6.7.8.9.10. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 31, задаци 1, 2,. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО Анализа домаћег задатка.                                    
Поновити: 
Наведи примере основних алгебарски израза. 
Како добијамо сложеније алгебарске изразе? 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 64. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Моном и операције са мономима 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом полинома и монома. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам полинома и монома; 
• умеју да код датих монома разликују коефицијент 

од  променљивог дела монома; 
• да уоче сличне мономе.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• развијају логичко, аналитичко и процедурално 

(алгоритамско) мишљење; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 
Алгебарским изразима у којима се променљива не јавља као делилац 
или део делиоца, називамо цели алгебарски изрази или полиноми. 
 
Међу полиномима посебно ћемо издвојити мономе, биноме и триноме. 
 
*Префикс моно води порекло од грчке речи монос, што значи један, 
једини.  
*Префикс би води порекло од латинске речи бис, што значи двапут. 
 *Префикс поли води порекло од грчке речи полис, што значи много.  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Мономи су изрази које градимо од знакова бројева, знакова 
променљивих и знака за множење (·). 
 
Мономи су полиноми у којима се од знакова операција појављује 
само знак за множење (·). 
 
Ако су cbayx ,,,,  променљиве,  
                 
  изрази 25232 6,,5,5,,5 bcayxxxx −  јесу мономи  
                  
 (са једном или више променљивих),  
                 
  док изрази x−5  и 255 xx +  нису мономи. 
 
 
Бројевна константа у моному назива се коефицијентом тог монома. 
 
Пример:  Коефицијент монома x5  и 25x  је једнак 5,  
  коефицијент монома x  и 23 yx  је једнак 1,  
  коефицијент монома  256 bca−  је једнак  6− . 
 
Задатак Ученици самостално одређују коефицијенте монома: а) 22x ;      

б) 35ab− ;      в) yzx 2

12
1 . 

 
За мономе који се разликују само у коефицијенту (који имају 
једнаке „словне“ делове) кажемо да су слични. 
 

Пример: x4 , x
3
1 , x     -слични мономи са једном променљивом,  

              353 ba− , 353 ba−  -слични мономи са две променљиве. 



 
 
Збирка, страна 63, задаци 1, 2;  
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Наведи примере монома.     
Како се назива бројевна константа у моному?     
Шта кажемо за мономе који се разликују само у коефицијенту?                                                                          
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 33, задаци 1.2.3. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 65. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Појам полинома (бином, трином) 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмовима бинома, тринома и полинома. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• да усвоје појмове бинома, тринома и полинома; 
• умеју да код датих монома разликују коефицијент 

од  променљивог дела монома; 
• знају да уочавају сличне мономе и формирају 

полином од датих монома. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 
реалним бројевима на најједноставнији начин; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта су мономи?  
Како се назива бројевна константа у моному? 
Шта кажемо за мономе који се разликују само у коефицијенту?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

ПОЛИНОМИ 
 
Полиноми, или цели алгебарски изрази, су рационални алгебарски 
изрази у којима се променљива не јавља као делилац или део делиоца. 
        
Полиноми су алгебарски изрази саграђени помоћу знакова бројева, 
знакова променљивих и знакова операција сабирања, одузимања и 
множења. 
 
Пример:  

Изрази  a7 ; x47,5 − ; 
3
275 2 −+ xx ; 

5
3+x ; 5523 ++ abba  јесу 

полиноми, док изрази   
x
1    и   

a+6
3   нису полиноми.  

 
 
БИНОМИ 
 
Ако су А и В  два неслична монома, онда израз А + В називамо 
биномом, а за мономе А и В кажемо да су чланови бинома А + В. 
 
Пример:   Ако су a , b  и x  променљиве,  
                  изрази   x+1 ,    ba + ,   23 3ba +    јесу биноми. 
                  Изрази  4−x   и  ba −3   су такође биноми , јер је  
                  ( )44 −+=− xx     и    ( )baba −+=− 33 . 
 
Задатак  
 Ученици треба да напишу биноме које је могуће саставити од монома  
2 , x   и  25x− . Колико их има? 
 
Задатак  
Ученици раде задатак на табли, а наставник проверава. 

За 8,0=a  и 
2
7

−=b  одреди бројевне вредности бинома  2ba +  и  
225 ba − . 

 



ТРИНОМИ 
 
Ако су А, В и С три неслична монома, онда израз А + В + С називамо 
триномом, а за мономе А, В и С кажемо да су чланови тринома  А + 
В + С. 
 
 
Пример: Ако су a , x , y  и z  променљиве, изрази  

221 aa ++ ,   zyx +−    и   zyzxxy 232

3
24 −+     јесу триноми. 

 
Задатак  
Ученици треба да напишу триноме које је могуће саставити од монома  

7− , x
7
4 , 2x , yx 2− . Колико их има? 

 
Збирка, страна 35, задаци 1.2.3. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Наведи пример монома, бинома, тринома и полинома. 
Домаћи задатак: Збирка, страна 35, задаци 4.5.6. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 66. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Сређивање полинома 

Утврђивање Индивидуални 
Упознавање ученика са појмом сређеног полинома и поступком његовог добијања. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да сабирају два монома: 
• упознају појам сређеног полинома; 
• науче поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 
реалним бројевима на најједноставнији начин; 

• развијање логичког, аналитичког и процедуралног 
(алгоритамског) мишљења; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.2.3. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта су полиноми? 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример  
Који полином је збир монома a2  и a7 ?  
 
Збир сличних монома је њима сличан моном чији је коефицијент 
једнак збиру коефицијената датих монома (монома сабирака). 
 
Задатак 
 Ученици треба да одреде збир монома: а) x2  и x3 ;   
  в) abab 94,3 + . 
 
 

 
Примери: 
1) ( ) xxxx 2,52,052,05 =+=+ ; 
2) ( ) ( ) =−+−+=−+−+=−+− 873873873 222 xxxxxxxx  
3) ( ) ( )( ) babababababa 222222 413133 −=−+−=−+−=−− . 
 
За полиноме који се више не могу упрошћавати кажемо да су 
сређени или да су дати у сређеном облику. 
 
Полином је сређен ако је записан као збир несличних монома. 
 
Сваки полином се може превести у сређен облик сабирањем 
његових сличних монома. 
 
Ради прегледности, сређене полиноме записујемо тако да степени 
монома опадају. 
 
Пример:  
Пишемо 132 23 +++ xxx ,а не,  на пример, 23 213 xxx +++ . 
 
Задатак. 
 Дати су полиноми yxA 32 += ;  1142 +−= aaB ; 

333 52 yxyyxC +−=  и 223666 baabD −+= . Који од њих су сређени? 
 
Задатак  



Ученици треба да дате полиноме запиши у сређеном облику: 
а) 765153 22 +−+− aaa ; 
б) xxxxxx 4311268 2323 ++−−− . 
 
Збирка, страна 36, задатак 12.13.14.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Када је полином сређен? 
Домаћи задатак: Збирка задатака,страна 36.задаци 18.19. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 67.68. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Сабирање и одузимање полинома 

Обрада,Утврђивање Индивидуални, фронтални 
Упознавање ученика са поступком сабирања и одузимања полинома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове законе рачунских операција (комутативност, 

асоцијативност, дистибутивност);              
• науче поступак сабирања полинома; 
• усвоје појам супротног полинома и поступак 

одузимања полинома;  
• утврде сређивање израза по растућим и опадајућим 

степенима (тј. поступак за добијање сређеног 
полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 
реалним бројевима на најједноставнији начин; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда, наставни 
листићи из Приручника 

Математика 7. разред (Својства сабирања и множења у скупу реалних бројева), 
Математика 7. разред (Сређивање полинома) 

MA2.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:Када је полином сређен? 
Како сабирамо два монома? 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1.– Наставник ради пример на табли. 
 
Сабрати полиноме A  и B , ако је 352 −+= aaA , а 13 2 +−= aB . 
 
У овом примеру оба полинома су дата у сређеном облику и имају 
парове сличних монома ( 2a  и 23a− ; 3−  и 1).  
 
Рачунамо: 
( ) ( ) ( ) ( ) 13351335 2222 +−+−++=+−+−+ aaaaaa  
(комутативност)                 ( ) ( ) 1353 22 +−++−+= aaa            
(асоцијативност)                ( )( ) ( )( )1353 22 +−++−+= aaa  
(дистрибутивност)             ( )( ) ( )2531 2 −++−+= aa  
                                            252 2 −+−= aa . 
 
Два полинома дата у сређеном облику сабирамо тако што у 
њиховом збиру групишемо парове сличних монома и њих саберемо. 
Тако добијамо сређени полином који је једнак збиру два дата 
полинома. 
 
 
За сабирање полинома важе иста својства као и за сабирање реалних 
бројева. 
 
*За свака три полинома P, Q и R важи  
 
P + Q = Q + P -- комутативност сабирања 
 
 (P +Q) + R = P + (Q + R) --  асоцијативност сабирања 
 
 
Задатак  
Ученици одређују збир датих полинома А и В ако је: 
 
а) 32 2 += xA  и 4−= xB ; б) aaA 43 3 −=  и aaaB 1524 23 +−= . 



 
Пример  Наставник ради на табли, коментаришући. 
 
Који полином сабран са полиномом 423 2 −−= aaP  даје збир 0? 
 
Tражени полином  је   423 2 ++− aa . 
 
 
Полиномe чији је збир једнак нули називаћемо међусобно 
супротним полиномима, то јест полиноми Р и –Р су међусобно 
супротни полиноми јер је Р + (-Р)=0. 
 
Ако су Р и –Р међусобно супротни полиноми, онда су парови 
одговарајућих коефицијената (коефицијенти сличних монома из ова два 
полинома) међусобно супротни бројеви. 
 
Задатак  
Ученици одређују супротан полином полинома  Р ако је: 
 
а) ;3xP =                    б) ;54 2 aaP −=  
в) ;432 +−= xxP      г) .56 3223 abbabaP −+=  
 
 
За свака два полинома P и Q важи P – Q = P + (-Q). 
 
Пример  
 
Наставник ради на табли, коментаришући.Одредити разлику BA −  ако 
је  

11156 23 +−+= aaaA      и     .1376 2 −+= aaB  
 
Задатак  
Ученици одређују сређен облик полинома BA −  ако је: 
 
а) ;64,53 +=−= aBaA       б) ;15,23 22 +−=+−= xBxxA  
 
Степен полинома, који зависи само од једне променљиве, једнак је 
највећем степену који се јавља у сређеном облику тог полинома. 
 
Примери: Степен полинома    11156 23 +−+ aaa    је   3; 
                  степен полинома    1376 2 −+ aa   је  2. 
 
Задатак  
Ученици одређују степен полинома Р ако је:  



а) 23 += xP ;   
б) 154 2 −+= xxP ; 
в) xxP 83 2 −−= ;  
г) 24 8xxP −= ; 
д) 12 36 ++−= xxP . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Уџбеник,страна 69.задатак 1. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 69. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Сабирање и одузимање полинома 
ТИП ЧАСА:  
 

Групни рад 
Увежбавање трансформисање збира и разлике полинома у сређени облик полинома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступке сабирања и одузимања полинома; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• усаврше тачно, брзо и правилно рачунање са 
реалним бројевима на најједноставнији начин; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање задатака, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по четири унапред припремљена задатка. 
Групе ученика треба да имају различите задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Предлог задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка, страна 56, задаци 25, 26, 28, 30. 
 
Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и  
инструкције.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
 
Домаћи задатак: Знам за више, страна 41, задаци 4, 5, 6. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 70. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење монома 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком множења монома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје правила множења два монома и да их тачно 

примењују у задацима; 
• умеју да примењују својства комутативности, 

асоцијативности и дистрибутивности код множења 
монома мономом; 

• утврде поступак сређивања израза по растућим и 
опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта су полиноми?  
Шта су мономи?  
Како се назива бројевна константа у моному?                                    
  Како гласи комутативни закон за множење?                                                                     
Чему је једнак производ степена истих основа?                                   
Чему је једнак количник степена исти основа?                                     
Чему је једнак степен степена?  
 
*Сва својства операције множења у скупу реалних бројева важе и за 
полиноме. 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Мономи  су изрази које градимо само од знакова бројева, знакова 
променљивих и знака за множење (·), и  производ два монома  је поново 
моном. 
 
Пример - ради наставник, објашњавајући поступак. 
 
Одредити производе:   а) 232 aa ⋅ ;   б) ( ) 3232 52 yzxyx −⋅ . 
 
 
Пример – раде ученици на табли и у својим свескама.    
                                                                          
Одреди производ монома А и В ако је:                                      

а) 23,2 xBxA =−= ;  б) 24 15,
6
5 aBaA == ; в) 553 2,3 yzxBzxyA =−=  . 

 
Слично множимо и више монома одједном. 
 
Пример – ради наставник, објашњавајући поступак. 
 
Одредити производ монома 322 3,2 zxyx  и 257 zxy− . 
 
 
Производ произвољног броја монома је нови моном. 
 
 

MA2.2.3. 



Задатак 1 – раде ученици на табли и у својим свескама. 
 
Одреди производ монома А, В и С ако је: 
а) 23 ,4,2 xCxBxA −==−= ;     
б) 322 3,5, cbCaBabA =−== . 
 
Пример  – ради наставник, објашњавајући поступак. 
 

Одредити:  а) ( )247a ;   б) 
4

723

3
1







 cba  . 

 
Задатак 2 – раде ученици на табли и у својим свескама. 
 
Одреди:   а) ( )323x  ;   б) ( )522xy  ;   в) ( )2233 yzx− . 
 
 
Збирка задатака, страна 33, задатак 96. – раде ученици самостално.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Како множимо два монома? 
Чему је једнак производ степена истих основа?  
Чему је једнак количник степена исти основа?  
Чему је једнак степен степена?  
                                                              
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 34, задаци 14, 15. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 71.72. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење полинома мономом 

Обрада,Утврђивање Фронтални,индивидуални 
Упознавање ученика са поступком множења полинома мономом, 
Вежбање множења полинома мономом 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје правила множења полинома мономом и да их 

тачно примењују у задацима; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, 
Самостални рад Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                         
Како множимо два монома?  
                                                                                                                                                                                                              
Како множимо више монома одједном? 
Шта су сређени полиноми? 
Како гласи дистрибутивни закон множења према сабирању?    
 
*Као што множимо два, или више, монома, слично множимо и полином 
мономом. 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – ради наставник, објашњавајући поступак. 
 
Нека су дати полином 133 −+= xxA  и моном xM 5= . Одредити 
сређен облик полинома MA ⋅ . 
 
Користећи прво дистрибутивни закон, а затим множећи 
одговарајуће мономе добијамо: 
( ) ( ) xxxxxxxxxxx 515551535513 2433 −+=⋅−+⋅+⋅=⋅−+ . 
 
 
Полином A  множимо мономом M  тако што сваки члан полинома 
A  помножимо мономом M , па добијене производе саберемо. 
 
Задатак 1 – раде ученици самостално, на табли и у свесци. 
 
Одреди производ MA ⋅  ако је: 
а) aMaaA 2,537 2 =+−= ; 
б)  22 3,845 aMaaA −=+−−= ; 
в)  324 ,212 aMaaaA −=+−= . 
Задатак 2  – раде ученици самостално, на табли и у свесци. 
 
Не одређујући производ  MA ⋅  одреди његов степен  
ако је:                                               
а) aMaaA 5,34 4 −=−= ; 
б)  aMaaaaA 7,623 234 =+−+−= ; 
в)  435 , aMaaaA =+−= . 
 
Збирка задатака, страна 39, задаци 1.2.3.4.5.6.7.8.9. раде ученици 



самостално, на табли и у свесци. 
Збирка задатака, страна 40, задаци 10.11.12.13.14. раде ученици. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Како множимо полином мономом?                                                     
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 40, задатак 15. 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 73. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење полинома полиномом 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком множења полинома полиномом 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје правила множења полинома полиномом и да 

их тачно примењују у задацима; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда, наставни 
листићи из Приручника. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                                                                                                                                                                                   
Како множимо два монома?                                                                                                     
Како множимо полином мономом?                                                     
Као што множимо полином мономом, слично множимо и полином 
полиномом. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1 – Ради наставник, објашњавајући поступак. 
 Нека су дати полиноми 1142 −−= xxA  и 53 += xB . Одредити сређен 
облик полинома BA ⋅ . 
 
 
Полином A  множимо полиномом B  тако што сваки члан полинома  
A  помножимо сваким чланом полинома B , па добијене производе 
саберемо. 
 
Задатак 1 – Ученици раде самостално на табли и у свескама. 
Одреди производ BA ⋅  ако је: 
а) 753,23 2 +−=−= aaBaA ; 
б)  aaBaaA 35,943 22 −=−+−= ; 
в)  yxByxyxA +=+−= ,22 . 
 
Пример 2 – Ради наставник, објашњавајући поступак. 
 
Више полинома множимо тако што поступно множимо два по два:  
 
( )( )( ) ( )( )[ ]( )231243231243 2222 −+−+=−+−+ xxxxxxxx  
 
 
Задатак 2 – Ученици раде самостално на табли и у свескама. 
 
 Ако је 18,74,53 2 −−=−=+−= xxCxBxA  и 3xD = ,  одреди 

DCBA ⋅⋅⋅ . 
 
Задатак 3 – Ученици раде самостално на табли и у свескама. 
Не одређујући производ CBA ⋅⋅ одреди његов степен, ако је:  
 
а) 32,85,3 234 +−=−== aaCaBaA ; 
б) xxCxBxxxA 2,7,623 324 −=+−=++−= .                    
 
 



 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                       
Како множимо полином полиномом? 
Домаћи задатак: збирка задатака,страна 41. Задатак 20. 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 74. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење полинома 

Утврђивање Индивидуални 
Вежбање множења полинома полиномом 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде правила и поступак множења полинома 

полиномом и да их тачно примењују у задацима; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                       
Како множимо полином полиномом? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
страна 41, задаци 21,22.23.24. 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности.  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 39, задаци 15.16. 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 75. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење полинома 

Утврђивање Групни рад 
Увежбавање трансформисања производа полинома у сређени облик полинома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде правила и поступак множења полинома 

полиномом и да их тачно примењују у задацима; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање задатака, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по три унапред припремљена задатка. Групе 
ученика треба да имају различите задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Примери задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка задатака, стране 39 и 40, задаци: 1, 8, 10, 16 (в, г). 
 
Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и  
инструкције.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 40, задаци 17 (a, б). 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 76.77. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Множење полинома 

Утврђивање,утврђивање Индивидуални 
Увежбавање трансформисања производа полинома у сређени облик полинома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде правила и поступак множења полинома 

полиномом и да их тачно примењују у задацима; 
• утврде поступак сређивања израза по растућим и 

опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                       
Како множимо полином полиномом? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
страна 41, задаци 20,21,22,23,24,25. 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности.  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, 
страна 41, задаци 26. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 78. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Квадрат бинома 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са формулом за одређивање квадрата бинома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се упознају са формулом за квадрат бинома како 

збира, тако и разлике; 
• знају да изведу формулу за квадрат бинома; 
• умеју да дато правило интерпретирају графички и да 

га примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је квадрат монома? 
Шта су биноми? 
Како можемо да одредимо квадрат неког бинома?  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Нека су A  и B  неслични мономи.                                                   
Одредићемо ( )2BA + , односно, квадрат бинома BA +  
 
( ) ( ) ( ) BBABBAAABABABA ⋅+⋅+⋅⋅+⋅=+⋅+=+ 2  
                22 2 BABA ++= . 
 
Претходно израчунавање можемо описати и геометријски ако 
замислимо да су вредности монома A  и B  мерни бројеви a  и b  
дужина неке две дужи. Тада је: 
▪ ( )2BA +  површина квадрата странице ba +  
▪ 2A  површина квадрата странице a  
▪ 2B  површина квадрата странице b  
▪ AB  површина правоугаоника чије су странице дужина a  и b  
▪ ( ) 222 2 bababa ++=+  
 
 
 
 
 
 
Квадрат бинома једнак је збиру квадрата чланова тог бинома и 
њиховог двоструког производа, то јест  
 
                                  22 2 BABA ++=  
 
Задатак 1.–  
Одреди квадрат бинома P  ако је: 
 
а) 23 += aP ;      б) 72 +−= xP ;      в) baP 25 += . 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 73)  - Ради наставник. 

MA2.2.3. MA3.2.3. 



Одредити квадрат бинома yx − . 
Знамо да је ( )yxyx −+=− , па примењујемо изведени образац за 
квадрат бинома: 
( ) ( )( ) ( ) ( ) 222222 22 yxyxyyxxyxyx +−=−+−+=−+=− . 
 
Квадрат разлике монома A  и B  једнак је разлици збира  квадрата 
тих монома и двоструког производа тих монома, то јест  
 

( )2BA − 22 2 BABA +−= . 
Задатак 2  – 
Одреди квадрат бинома P  ако је: 
 

а) 34 −= aP ;     б) yxP
7
49 −= ;     в) baP 56 −−= . 

 
Ови обрасци нам могу олакшати и израчунавање квадрата неких 
бројева. На пример, уместо да рачунамо 992

( ) 9801120010000111002100110099 2222 =+−=+⋅⋅−=−=

 директно, квадрат броја 99 
можемо да израчунамо на следећи начин: 

 
 
Задатак 3.– Раде ученици самостално у својим свескама и на табли. 
 
Применом обрасца за квадрат бинома израчунати а) 782;      б) 1032

 
 . 

 
Задатак  4. - Ради наставник. 
Трином 442 ++ xx  записати у облику производа. 
Идеја је да искористимо образац за квадрат бинома. 
 
Задатак 5.– Раде ученици самостално у својим свескама и на табли. 
Применом обрасца за квадрат бинома трансформисати трином: 
а) 122 ++= aaP ; б) 169 2 ++= aaP ; в) 254016 2 ++= xxP . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поред обрасца за квадрат бинома, познати су и обрасци за куб бинома, 

као и за више степене бинома.                                                            

`    Нпр, образац за куб бинома је ( ) 32233 33 BABBAABA +++=+ .  

Поновити: 

Како гласи образац за квадрат бинома?    

 Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 42, задаци 1, 2, 3, 5. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 79. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Квадрат бинома 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање поступка трансформације квадрата бинома применом формуле за квадрат 
бинома 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утбрде формулу за квадрат бинома како збира, тако 

и разлике; 
• знају да изведу формулу за квадрат бинома; 
• умеју да дато правило интерпретирају графички и да 

га примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                  

Поновити: 

Како гласи образац за квадрат бинома? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
стране 43 задаци 7, 11, 14, 17. 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности. 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 43, задатак 8.9.10. 
 

 

MA2.2.3. MA3.2.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 80. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Разлика квадрата 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са формулом за одређивање разлике квадрата два (неслична) монома 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:   
Како гласи образац за квадрат бинома? 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
 
Нека је 2A  површина квадрата странице a ,  
а 2B  површина квадрата странице b ,                                                            
при чему је a > b . 
На слици видимо да је разлика површина ових квадрата једнака 
двострукој површини правоуглог трапеза чије су основице               a  и 
b , а висина ba − . 

Дакле,      ( ) ( ) ( )bababababa −⋅+=−⋅
+

⋅=−
2

222 . 

 
Наравно, тачност ове једнакости можемо доказати и без геометрије, 
множећи биноме BA +  и BA − : 
( )( ) 22 BABBABBAAABABA −=⋅−⋅+⋅−⋅=−+ . 
 
 
Разлика квадрата два неслична монома једнака је производу њиховог 
збира и њихове одговарајуће разлике, то јест  

( )( )BABABA −+=− 22 . 
(То значи и да је производ збира и разлике два монома једнак разлици 
њихових квадрата!!!!) 
 

• позитиван однос према математици и уважавање 
математике као подручја људске делатности;  

• самопоуздање и поверење у властите математичке 
способности. 

Дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Квадрат бинома) 

MA2.2.3. MA3.2.3. 



Задатак 1.  
 
Разлику квадрата запиши у облику производа: 
а) 12 −x ;     б) 54 2 −x ;     в) 22 4936 ba − . 
 
Образац за разлику квадрата може олакшати израчунавање неких 
бројевних израза (разлика квадрата бројева). 
 
На пример, уместо да рачунамо 22 5979 −  директно, разлику квадрата 
бројева 79 и 59 можемо да израчунамо на следећи начин: 

( )( ) 276020138597959795979 22 =⋅=−+=− . 
 
Задатак 2.  
 
Применом обрасца за разлику квадрата, израчунај: 
а) 22 5337 − ;      б) 22 125375 − . 
 
Задатак 3 
 
Примењујући образац за разлику квадрата трансформиши производе: 
а) ( )( )2727 −+ xx ;     б) ( )( )yxyx +− ;     в) ( )( )xx −+ 33 . 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 77) – Ради наставник! 
 
 
Квадрати два израза су једнаки ако су ти изрази једнаки или међусобно 
супротни. 
 
 
Збирка задатака, стране 45, задаци: 1 ,3,4. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   

Како гласи образац за разлику квадрата? 

 

Домаћи задатак:                                                                                       

Збирка задатака, стране 45, задаци 5.6. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 81. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Разлика квадрата 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање трансформисања разлике квадрата два (неслична) монома применом 
формуле за разлику квадрата 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде формулу за разлику квадрата; 
• знају да изведу формулу за разлику квадрата; 
• умеју да дато правило интерпретирају графички и да 

га примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                      
Чему је једнака разлика квадрата? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
страна 45, задаци 7.8.9. 
страна 46,задаци 10.11. 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 46, задаци 13. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 82.83. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Полиноми 

Утврђивање,утврђивање Индивидуални 
Сабирање, одузимање и множење полинома. Трансформација збира, разлике и производа 
полинома у сређени облик полинома 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступке сабирања и одузимања полинома; 
• утврде правила и поступак множења полинома 

мономом и полиномом и да науче да их тачно 
примењују у задацима; 

• утврде поступак сређивања израза по растућим и 
опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома); 

• утврде формулу за квадрат бинома и разлику 
квадрата и њихову примену у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• способност самопроцене; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                   

Како гласи формула за квадрат бинома?                                                   

Како гласи формула за разлику квадрата? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
стране 36, 37, задаци: 18.19.5.6. 
стране 40.41., задаци: 13.15.3. 
стране44.45,задаци 19.20.6.7. 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности .  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака,страна44.46. задаци 25,17. 

 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 84. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Полиноми 

Систематизација Индивидуални 
Примена стеченог знања о полиномима у решавању задатака 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступке сабирања и одузимања полинома; 
• утврде правила и поступак множења полинома 

мономом и полиномом и да науче да их тачно 
примењују у задацима; 

• утврде поступак сређивања израза по растућим и 
опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома); 

• утврде формулу за квадрат бинома и разлику 
квадрата и њихову примену у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развију навику брзог рачунања приликом примене 
формула; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• способност самопроцене; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
стране 38, 39. задаци  12,6,9 
страна 41., задаци  20.3. 
страна 43,44, задаци 12,8.9. 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности.  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, 
страна 44, задаци 25, 26, 
 

 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 85. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Растављање полинома аx + bx на чиниоце 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са начином растављања полинома аx + bx на чиниоце 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам монома и полинома, као и својство 

дистрибутивности множења у односу на сабирање; 
• усвоје примену својства дистрибутивности код 

растављања полинома на чиниоце; 
• умеју растављати полиноме на чиниоце издвајањем 

заједничког фактора испред или иза заграде.  
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају поступак (усменог) растављања сложених 

бројева на просте чиниоце; 
• усаврше навику брзог уочавања чиниоца броја и да 

на најједноставнији начин растављају на просте 
чиниоце;  

• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Како множимо полином мономом? 
 Како множимо полином полиномом?  
Како гласи образац за квадрат бинома? 
 Како гласи образац за разлику квадрата?  
Како гласи дистрибутивни закон? 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1.– Наставник ради пример 
 
Написати полином aa 52 +  у облику производа. 
Применом дистрибутивног закона добијамо: ( )552 +=+ aaaa . 
 
**Ако су BA,  и C  три међусобно неслична монома, тада је  
 
                              ( )CBAACAB +=+ . 
 
Задатак 1. (Уџбеник, страна 81) – Раде ученици самостално, у 
свескама и на табли.  
 
Збирка задатака, страна 47, задаци 1 (а, б, в), 2 (а, б, в), 4. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Како множимо полином мономом?   
Како множимо полином полиномом?                                                     
Како гласи образац за квадрат бинома?  
Како гласи образац за разлику квадрата? 
Како гласи дистрибутивни закон?       
                 
Домаћи задатак:                                                                                          
Збирка задатака, страна 47, задаци 1 (,г), 2 (г), 3. 

 

Дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Полиноми), 
Математика 7. разред (Множење полинома) 

MA3.2.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 86. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Растављање разлике квадрата 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са начином растављања на чиниоце  полинома записаног у облику 
разлике квадрата монома 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• на бази формуле за производ збира и разлике усвоје 

формулу за растављање на чиниоце разлике 
квадрата два броја; 

• умеју усвојену формулу да примене за растављање 
одговарајућих полинома на чиниоце.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. р. (Разлика квадрата) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                           

Поновити:     

Како множимо полином мономом?                                                                                                                                                        

Како множимо полином полиномом? 

 Како гласи образац за квадрат бинома? 

Како гласи образац за разлику квадрата?   

Како гласи дистрибутивни закон? 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1 
Решава наставник, објашњавајући поступак растављања на чиниоце 
користећи разлику квадрата. 
 
Решити једначину 034 2 =−x . 

              
2
3

−=x  или 
2
3

=x . 

 
Једначине оваквог типа смо већ решавали при обради теме Реални 
бројеви, али ћемо сада поступити нешто другачије, користећи 
једнакост ( )( )BABABA −+=− 22 . 
                     
Задатак 2. 
– Ученици решавају самостално, у свескама и на табли, користећи 
поступак који наставник показао у претходном примеру. 
Реши једначине:  
а) 042 =−a ;    
б) 037 2 =− a ;    
в) 185 2 =a ;    
д) 025 24 =− aa . 
Задатак 3. 
– Ученици решавају самостално, у свескама и на табли. 
 
Дати полином P  трансформиши у производ, па реши једначину 0=P : 
а) xxP −= 34 ;    

MA3.2.3. 



б) xxP 924 3 −= ;    
в) xxP 45 −= . 
 
Збирка задатака, страна 47, задаци 8, 11. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                                                                                                                     

Како множимо полином мономом? 

Како множимо полином полиномом? 

Како гласи образац за квадрат бинома? 

Како гласи образац за разлику квадрата? 

Како гласи дистрибутивни закон?                                                      

 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 47, задаци 7, 9. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 87. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Растављање на чиниоце тринома а² + 2аb + b² 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са начином растављања на чиниоце тринома облика а2 + 2аb + b2 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• на основу формуле за квадрат бинома усвоје 

поступак растављања на чиниоце квадратног 
тринома облика а² + 2аb + b²; 

• умеју усвојену формулу да примене за растављање 
одговарајућих тринома. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. р. (Квадрат бинома) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                      

Поновити:  

Како гласи образац за квадрат бинома?  

Како гласи образац за разлику квадрата?  

Како гласи дистрибутивни закон?  

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1 
 Поступак растављања полинома на чиниоце, користећи формулу 
за квадрат бинома. 
 
 *Да ли је трином 22 4129 baba ++  квадрат неког бинома?  
                                           ( )223 ba −−= . 
* Трином 22 4129 baba ++  је и квадрат бинома ba 23 −− , 
односно,  ( ) ( )2222 23234129 babababa −−=+=++ . 
 
Пример 2 
Такође ради наставник. 
 
Да ли је трином 22 4129 baba +−  квадрат неког бинома? 
 
Како је     ( )baab 23212 −⋅⋅=−     и      ( ) baab 23212 ⋅−⋅=− , 
закључујемо: ( ) ( )2222 32234129 abbababa −=−=+− . 
 
Задатак 1 
 – Раде ученици самостално, на табли и у својим свескама. 
Поступајући слично као у претходном примеру, трансформиши трином: 

а) 25102 ++ aa ;    б) 22 49284 baba ++ ;    в) 
4
12 ++ aa . 

Задатак 2 
 – Раде ученици самостално, на табли и у својим свескама. 
У квадрат допиши моном тако да добијени трином буде квадрат неког 
бинома:                                                                      
а) ++ xx 82 □ ;    

MA3.2.3. 



б) −281x □ 1+ ;    
в) □ 23624 yxy ++ . 
 
Пример 3 
 
 – Ради наставник, објашњавајући поступак решавања једначине помоћу 
квадрата бинома. 
 
Задатак 3 
 
– Раде ученици самостално на табли и у свескама. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                                                                     

Како гласи образац за квадрат бинома? 

Како гласи образац за разлику квадрата? 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 48, задатак 14.15. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 88.89. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Растављање полинома на чиниоце 

Утврђивање,утврђивање Индивидуални 
Вежбање растављања полинома на чиниоце 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде примену својства дистрибутивности код 

растављања полинома на чиниоце; 
• утврде поступак растављања на чиниоце квадратног 

тринома облика а² + 2аb + b² на основу формуле за 
квадрат бинома; 

• утврде поступак за растављање на чиниоце разлике 
квадрата два броја на основу формуле за производ 
збира и разлике; 

• умеју усвојене формуле да примењују за растављање 
одговарајућих полинома на чиниоце. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
Страна 47.задаци 4,5,6,7,8, 
страна 48, задаци 17, 20, 23. 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности .  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Знам за више, страна 48, задаци 21.22. 

 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.2.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 90. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Решавање једначина - примена растављања 

Обрада Фронтални 
Примена растављања полинома на чиниоце у решавању једначина 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове када је производ два броја једнак нули; 
• усвоје нове поступке за решавање једначина облика 

ах2 + bх = 0, х2 –  а2 02 22 =+± aaxx = 0 и  који се 
заснивају на растављању полинома на чиниоце; 

• схвате значај дистрибутивног закона и 
одговарајућих формула код растављања полинома 
на чиниоце. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити: 

Како гласи дистрибутивни закон?  

Како гласи једнакост за разлику квадрата? 

Како гласи једнакост за квадрат бинома? 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1. 
Решити једначину 052 =+ aa . 
 
 
Пример 2.  
Решити једначину 0962 =++ aa . 
 
 
Пример 3.  
Решити једначину 0662 =++ aa . 
 
 
Збирка задатака, стране 44, задаци 25.26. 

Коришћењем формуле за квадрат бинома реши једначине. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 

Како гласи дистрибутивни закон? 

Како гласи једнакост за разлику квадрата? 

Како гласи једнакост за квадрат бинома? 

Када је производ једнак нули? 

Дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Квадрат бинома, разлика квадрата) 

MA3.2.3. MA2.2.1. 



Домаћи задатак: Знам за више, страна 50, задаци 1, 2. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 91. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Решавање једначина - примена растављања 

Утврђивање Индивидуални 
Решавање једначина применом растављања полинома на чиниоце 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове када је производ два броја једнак нули; 
• утврде нове поступке за решавање једначина облика 

ах2 + bх = 0, х2 –  а2 02 22 =+± aaxx = 0 и  који се 
заснивају на растављању полинома на чиниоце; 

• схвате значај дистрибутивног закона и 
одговарајућих формула код растављања полинома 
на чиниоце. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                      
Када је производ једнак броју 0? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
Уџбеник, 
стране 81,  
пример  3. 
Нађимо решења следећих једначина 
Збирка задатака, 
страна 40. 
задаци  16.17.18. 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности.  
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, 
Страна  41,задаци  23.24.25. 
 

 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда, наставни 
листићи из Приручника 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.2.3. MA2.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 92. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Полиноми 
Полиноми - систематизација 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступке сабирања и одузимања полинома; 
• утврде правила и поступак множења полинома 

мономом и полиномом и да науче да их тачно 
примењују у задацима; 

• утврде поступак сређивања израза по растућим и 
опадајућим степенима (тј. поступак за добијање 
сређеног полинома); 

• утврде формулу за квадрат бинома и разлику 
квадрата и њихову примену у задацима; 

• утврде поступке за решавање једначина облика ах2 + 
bх = 0, х2 –  а2 02 22 =+± aaxx = 0 и  који се 
заснивају на растављању полинома на чиниоце; 

• схвате значај дистрибутивног закона и 
одговарајућих формула код растављања полинома 
на чиниоце. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се навикавају на поступност у раду и аутоматизам у 

примени формула; 
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику изостављања знака за операцију 

множења између чинилаца монома, као и броја 1 
када је он чинилац; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• се оспособљавају да у току рада дају објашњења за 
сваки корак у решавању задатака; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• развијају способност да закључују по аналогији; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Истицање циља часа. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају тест о полиномима, који је у прилогу.  
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
 

 

• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.3. MA3.2.3. 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 93. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Правоугли координатни систем 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом правоуглог координатног система 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам правоуглог координатног система и 

појам координатне равни и њених делова; 
• схвате придруживање уређених парова реалних 

бројева тачкама координатне равни и обрнуто; 
• умеју да врше наведена придруживања. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Координата неке тачке бројевне праве, одређује положај те тачке у 
односу на изабрани почетак (0) и јединицу (1). 
 

             
 
На сличан начин бројевима можемо одредити положај тачака у равни. 
 
 Да бисмо то урадили, у равни морамо поставити такозвани  
правоугли координатни систем, или краће координатни систем. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Правоугли координатни систем чине две бројевне праве које су 
међусобно нормалне, при чему је њиховој заједничкој (пресечној)  
тачки додељен број 0.  
 
(Нацртати координатни систем на табли: 
 
*цртамо две узајамно нормалне праве; тачки пресека додељујемо број 0; 
на једној од оса одређујемо тачку којој одговара број 1 (то јест, бирамо 
јединичну дуж);  
*на обе осе одређујемо тачке којима одговарају цели бројеви помоћу 
шестара подешеног тако да његов отвор одговара изабраној јединичној 
дужи; конструисаним тачкама додељујемо одговарајуће бројеве.) 
 
„Хоризонтална“ бројевна права често се означава са x  и тада се 
назива x -оса, а „вертикална“ бројевна права  означава се 
са y  и назива y -оса. Пресек оса назива се координатни почетак и 
обележава се словом O . Читав координатни систем се тада 
означава са xOy . 
 
Задати координатни систем у некој равни нам омогућава да позицију 
сваке тачке тачно одредимо, и то помоћу два реална броја x и y 
записана унутар обичних заграда и раздвојена зарезом: (x,y). Тачно се 
зна шта означава први број у том пару, а шта други, па зато овакав пар 
бројева називамо и уређен пар. 
Број x назива се прва координата или апсциса,  
а број x друга координата или ордината уређеног пара (x,y). 
Ако тачку T  одређује уређен пар (x,y), онда пишемо  T ( x,y). 
 
Положај сваке тачке у равни цртања  
потпуно  је одређен са два броја који  
одговарају пресецима нормала из  



дате тачке на бројевне праве. 
 
Пример: За тачку T  чије су координате                                             
               2 и 3 пишемо ( )3,2T . 
 
 
 
 
 
 
 
Идеја одређивања положаја тачке уређеним паром бројева се састоји у 
следећем: 
▪ апсолутна вредност прве координате је растојање уочене тачке од y -
осе, 
▪ знак прве координате одређује да ли се тачка налази „лево“ (-) или 
„десно“ (+) у односу на y -осу, или пак припада овој оси ако је прва 
координата једнака броју 0, 
▪ апсолутна вредност друге координате је растојање уочене тачке од x -
осе , 
▪ знак друге координате одређује да ли је та тачка „испод“ (-) или 
„изнад“ (+) x -осе, или је тачка на x -оси ако је друга координата 
једнака броју 0. 
 
Напомена: Истаћи да је положај тачке на бројевној правој одређен 
једним бројем, а положај тачке у равни одређују два броја (пар 
бројева)– две координате (редом апсциса и ордината). 
 
 
Ученици раде пример 2.3. у уџбенику на страни 106. 
 
Задатак 1  
Ученици раде самостално задатак у свескама и на табли. 
Нацртати координатни систем и у њему одредити тачке 

( ) ( ) ( )2,2,
2
12,

2
14,2,0,0,2 HGFE 






 −− . 

Задатак 2 
Ученици раде самостално задатак у свескама и на табли. 
Без цртања одредити у ком квадранту се налазе тачке 

( ) ( ) ( ) ( )3,6,3,6,3,6,3,6 DCBA −−−− . 

Задатак 3 

Ученици раде самостално задатак у свескама и на табли. 



Одредити тачку која је симетрична тачки ( )3,2T  у односу на:     а) x -

осу;    б) y -осу;    в) координатни почетак. 

на x -осу је тачка  ( )yx −, ; 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:    
Шта је правоугли координатни систем?  
Како се назива „хоризонтална“ бројевна права?     
Како се назива „вертикална“ бројевна права?                                     
   Шта је координатни почетак? Како се означава координатни систем? 
Чему служи координатни систем? 
Како записујемо позицију одређене тачке у координатном систему?                                                                                              
Како се назива први број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни? 
Како се назива други број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни?                                                                                                                                                                                                                     
Како се називају угаоне области на које осе деле раван?           
    Колико има квадраната? 
 
Домаћи задатак: Уџбеник, страна 109, задаци 1, 2, 3, 4. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 94. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Правоугли координатни систем 

Утврђивање Групни 
Одређивање координата тачке у равни 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам правоуглог координатног система и 

појам координатне равни и њених делова; 
• увежбају придруживање уређених парова реалних 

бројева тачкама координатне равни и обрнуто. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање задатака, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.5.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                  
Поновити: 
Шта је правоугли координатни систем?  
Како се назива „хоризонтална“ бројевна права? 
Како се назива „вертикална“ бројевна права?  
Шта је координатни почетак? 
Како се означава координатни систем?  
Чему служи координатни систем?   
Како записујемо позицију одређене тачке у координатном систему?  
Како се назива први број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни?  
 Како се назива други број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни? 
Како се називају угаоне области на које осе деле раван? 
Колико има квадраната? 
Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по четири унапред припремљена задатка. 
Групе ученика треба да имају различите задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Предлог задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка задатака, страна 61.и.62., задаци 1.2.3.8.9.10. 
 
Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и  
инструкције.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље).  
Представник групе износи проблем у наведеном задатку и начин 
његовог решавања. 
Домаћи задатак:  
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 95.96. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Растојање између две тачке у координатном систему 

Утврђивање,утврђивање Индивидуални 
Oдређивања растојања између две тачке у равни 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• научене начине за одређивање растојања тачака у 

координатној равни примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Бројевна права. Реални бројеви) 

MA2.5.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Колико је растојање између тачака A  и B  бројевне праве, ако је 
координата тачке A  број -1, а координата тачке B  је број 2?           
(Нацртати бројевну праву на табли.)  
 
Пример 1.– ради наставник 
 
Одреди растојање између тачака ( )0,3A  и ( )0,7B . 
 

437 =−  ( 473 =− ),  растојање између тачака A  и B  је  4. 
 
Растојање између тачака ( )yxA ,1  и ( )yxB ,2  једнако је          
   12 xxAB −=  (или 21 xxAB −= ). 
    Растојање између тачака ( )1, yxA  и ( )2, yxB  једнако је          
   12 yyAB −=  (или 21 yyAB −= ). 
  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задатак 1.  

а) Да ли је дуж AB , при чему је 





 −−

5
12,

4
3A  и 






−

7
14,

4
3B , паралелна 

x -оси или y -оси? Одредити дужину ове дужи. 

б) Којој оси је паралелна дуж CD , при чему је 





−

3
1,1C  и 








3
1,

7
2B ? 

Одредити дужину ове дужи.    
                   
Пример 2– ради наставник  

Одреди растојање између тачака
  








−

11

2,4
yx

P  и 
  









22

6,2
yx

Q . 

Применом Питагорине теореме на троугао PSQ  добијамо 
222 SQPSPQ += , односно  

2
12

2
12

22



SQPS

yyxxSQPSPQ −+−=+=  

       ( ) 521636462642 2222 =+=+=−+−−=


SQPS

 

       132134 =⋅= . 



За  ( )yxA ,1  и ( )yxB ,2  (ординате су једнаке), растојање је 

( ) ( ) ( ) ( )2
12

22
12

22
12 0 xxxxyyxxAB −=+−=−+−=  

       12 xx −= . 
 
Ако су ( )11 , yxP  и ( )22 , yxQ  тачке, онда је њихово растојање једнако 

( ) ( )2
12

2
12 yyxxPQ −+−= . 

 
 
Пример 3– ради наставник  
 
Одреди растојање између тачака ( )1,3−A  и ( )7,3 −B . 
 
Како је      7,3,1,3 2211 −===−= yxyx ,    рачунамо: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) =−−+−−=−+−= 222
12

2
12 1733yyxxAB  

       ( ) 10100643686 22 ==+=−+= .             
 
Задатак 2.– раде ученици самостално у својим свескама и на табли.                                                                                          
Нацртај тачке A  и B  у координатном систему и одреди дужину дужи 
AB  ако је: а) ( ) ( )6,2,2,1 −BA ;         б) ( ) ( )6,4,6,1 BA −− ;    
в) ( ) ( )7,4,8,4 −− BA ;    г) ( ) ( )2,2,2,2 −− BA .   
Задатак 3.– раде ученици самостално у својим свескама и на табли. 
Одреди растојање ( )12,9−T  од координатног почетка.  
Задатак 4.– раде ученици самостално у својим свескама и на табли.                                                                                          
Одреди обим троугла чија су темена тачке ( ) ( ) ( )8,2,4,3,4,3 CBA −− . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                       
Како гласи формула за одређивање растојања између две тачке? 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 63, задаци 25. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 97.98. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
График зависности међу величинама 

Обрада,утврђивање Фронтални 
Упознавање ученика са графичким приказивањем зависности међу величинама 
Вежбање графичког приказивања завсности међу величинама  и решавање проблема  
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове знања о правоуглом координатном систему; 
• упознају појам графика као начин за графичко 

приказивање зависности међу величинама. 
• Утврде знања о правоуглом координатном систему  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију,  

Математика 7. разред (Бројевна права. Реални бројеви) 
Математика 7. разред (Правоугли координатни систем) 

MA2.2.4. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:   
Шта је правоугли координатни систем? 
Како се назива „хоризонтална“ бројевна права?    
Како се назива „вертикална“ бројевна права?   
Шта је координатни почетак?  
Како се означава координатни систем? 
Како се назива први број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни? 
Како се назива други број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни?   

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

*Зависности међу величинама најчешће се представљају у 
координатном систему.  
Цртањем тачака чије су координате одговарајуће вредности зависних 
величина, добијамо добар приказ зависности коју смо уочили, као на 
пример, о чему смо већ говорили, графичко представљање угла под 
којим сунчеви зраци падају на земљу у зависности од времена.  
 
 
Пример 1.  
Следећа табела приказује средње месечне температуре у Београду. 
 
Две величине зависне су ако се променом вредности једне од њих 
мења и вредност друге. 
 
Уџбеник,страна 112.задаци 1,2,3. 
Збирка задатака,страна 65.задатак 1. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                   
Шта је график?                                                                             
         Наведи пример (који нисмо обрадили!) величина чију зависност 
можемо представити графички.  
Како бисмо, у том случају, именовали осе координатног система? 
 А које бројеве бисмо доделили подеоцима на свакој од оса?  
 
Домаћи задатак:                                                                                    
 Збирка задатака, страна 66.67., задаци 3.4.5.6. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 99. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Директна пропорционалност 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом директне пропорционалности 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• разумеју и усвоје појам функције директне 

пропорционалности; 
• науче да графички и на друге начине прикажу 

функције директне пропорционалности и да читају 
график. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама, као и графичког 
приказивања тих зависности; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                     
Како графички приказујемо зависност између две величине? 

Истицање циља часа. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Зависност између две променљиве величине таква да је количник 
одговарајућих вредности сталан (константан, непроменљив) назива 
се директна пропорционалност. 
 
 (Реч константан је латинског порекла и значи сталан, 
непроменљив.) 
 
*Директно пропорционалне величине – ако се једна величина 
повећа (смањи) одређени број пута, исти број пута се повећа 
(смањи) и друга величина 
 

Пример 1. ( Уџбеник, стана 113.) – Наставник објашњава. 
 
Пример 2. ( Уџбеник, стана 114.) – Наставник објашњава. 
 
Задатак 1. (Уџбеник, стана 116.) – Ученици раде уз помоћ наставника. 
 
 
Исти број пута се повећавају, односно смањују и једна и друга 
величина.      
                           
Константан однос две директно пропорционалне величине назива се 
коефицијент директне пропорционалности.  
 
*Ако са  k  обележимо коефицијент директне пропорционалности 
између две променљиве величине x  и y , онда су те величине 
повезане формулом xky ⋅= . 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.4. 



 
Задатак 2. (Уџбеник, стана 116.) – Ученици раде уз помоћ наставника. 
 
 
 
Задатак 3. (Уџбеник, стана 117.) – Ученици раде уз помоћ наставника. 
 
Пример 3. (Уџбеник, стана 110.) – Наставник објашњава.  
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 5. (Уџбеник, стана 116.) – Ученици самостално раде. 

Поновити: Када су две величине директно пропорционалне? 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, страна  69, задаци 4.5. 

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 100.101. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
График зависности  y = k · x, х ∈R 

Обрада,Утврђивање Фронтални,индивидуални 
Упознавање ученика са графиком зависности  y = k · x, х ∈R , 
Вежбавање решавања задатака које се односе на зависност облика  y = k · x, х ∈R 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају графиком зависности  y = k · x, х ∈R и 

његова својства. 
• Утврде знања о графику зависности 
 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама, као и графичког 
приказивања тих зависности; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:  

 Када су две величине директно пропорционалне? 

Како се назива константан однос између две директно пропорционалне 

величине? 

Којом формулом су повезане две директно пропорционалне величине?   

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
    
Зависност облика xky ⋅= , где је x  неки реалан број, представља 
уопштење директне пропорционалности.  
 
Вредности променљивих x  и y могу бити било који реални бројеви 
(па и негативни), као и коефицијент k .  
 
График зависности xky ⋅= , Rx∈ , је скуп свих тачака ( )yx,  чије су 

координате повезане једнакошћу xky ⋅= . 

Пример 1.– 
 Наставник објашњава. 
 
У координатном систему представити зависност дату са Rxxy ∈= , .  
Да бисмо нацртали одговарајући график, цртамо неколико тачака које 
му припадају бирајући (произвољно) неколико вредности за x  и 
одређујући одговарајуће вредности за y . 
 
На пример:  

x  -2 -1 0 1 2 3 4 
y         

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. р. (График зависности међу величинама) 

MA2.2.4. 



Права која је симетрала I и III квадранта је график дате зависности.  
 
Задатак 1. 
– Ученици раде у својим свескама и на табли уз помоћ наставника. 
 
Нацртати график зависности Rxxy ∈−= , . 
 
Задатак 2. 
– Ученици раде у својим свескама и на табли уз помоћ наставника. 
 
Нацртати график зависности Rxxy ∈= ,2 . 
Задатак 3. 
– Ученици раде у својим свескама и на табли уз помоћ наставника. 
 
 Нацртати график зависности Rxxy ∈−= ,2 . 
 
График зависности Rxxky ∈⋅= ,  је права која пролази кроз 
координатни почетак.  
 
Ако је k >0, онда се график налази у I и III квадранту. 
 
 Ако је k <0, онда се график налази у II и IV квадранту. 
 
Како је график зависности Rxxky ∈⋅= ,  права која садржи 
координатни почетак, да би се он нацртао, довољно је одредити 
само још једну његову тачку. 
 
 
Коју тачку координатног система график зависности Rxxky ∈⋅= ,  
увек садржи?  
У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  
позитиван број? 
У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  
негативан број?     
Збирка задатака,страна 69.задатак 8.  
                            Страна 70.задаци 9.10.11.12. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Шта је график зависности Rxxky ∈⋅= , ? 
У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  
негативан број? 
Коју тачку координатног система график зависности Rxxky ∈⋅= ,  
увек садржи?  



У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  
позитиван број? 
 
Домаћи задатак: Збирка задатака,страна 71,задаци 13.14. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 102. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Обрнута пропорционалност 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом обрнуте пропорционалности 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• разумеју и усвоје појам функције обрнуте 

пропорционалности; 
• умеју графички и на друге начине прикажу функције 

обрнуте пропорционалности и читају график. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама, као и графичког 
приказивања тих зависности; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити: 
 Шта је директна пропорционалност?                                                    
 
Обрнута пропорционалност је зависност између две променљиве 
величине таква да је производ њихових одговарајућих вредности 
сталан.                                                                                          
 
                                                                                     
Пример 1. (Уџбеник, страна 116) – Наставник објашњава. 
Пример 2. (Уџбеник, страна 117) – Наставник објашњава. 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
 
Две променљиве величине су обрнуто пропорционалне уколико се 
повећавањем једне сразмерно смањује друга. 
 
Ако се једна величина повећа одређен број пута, онда се друга 
толико пута смањи (и обрнуто, ако се једна величина смањи 
одређен број пута, онда се друга толико пута повећа). 
 
Константан производ две обрнуто пропорционалне величине назива се 
коефицијент обрнуте пропорционалности.  
 
Ако је k  коефицијент обрнуте пропорционалности између две 
променљиве величине x  и y , онда су оне повезане формулом 

x
ky = . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

 
Задатак 1. (Уџбеник, страна 118) – Ученици и насатавник заједно 
дискутују и отклањају евентуалне недоумице и дилеме о датој табели. 
 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Директна пропорционалност) 

MA3.2.4. 



Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 107, задатак 1;  
Знам за више, страна 72, задаци 1, 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 103. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
График зависности y = k/x,  х ∈ R 

Обрада Фронтални 
Вежбање решавања задатака који се односе на директну и обрнуту пропорционалност 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају графиком зависности  y = k/x, х∈R и његова 

својства. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама, као и графичког 
приказивања тих зависности; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
 Када су две величине директно пропорционалне? 
 Како се назива константан производ две директно пропорционалне 
величине? 
Којом формулом су повезане две директно пропорционалне  величине? 
 Наведи пример две директно пропорционалне величине. 
Када су две величине обрнуто пропорционалне?  
Како се назива константан производ две обрнуто пропорционалне 
величине?    
 Којом формулом су повезане две обрнуто пропорционалне  величине?  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 

График  зависности 
x
ky = , x ∈ R \ {0}, k ≠ 0 

• График је хипербола са две гране које су симетричне у 
односу на координатни почетак 

 
• Функција никада
 

 не пролази кроз координатни почетак 

• Ако је k > 0 гране хиперболе пролазе кроз I  и III квадрант.  
 
• Ако је k < 0 гране хиперболе пролазе кроз II  и IV квадрант. 

 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Када су две величине директно пропорционалне?  
Када су две величине обрнуто пропорционалне? 
Домаћи задатак:                                                                                
   Збирка задатака, страна 74, задатак 10,11. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.2.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 104. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Пропорција и њене особине 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом пропорције и са њеним особинама 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате пропорцију као једнакост две размере (a : b = 

c : d); 
• науче како се решава пропорција; 
• уоче осовно својства пропорције – да се вредност 

пропорције не мења ако њени чланови замене места. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама; 
• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                    

Шта је директна пропорционалност?  

Шта је обрнута пропорционалност? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Две променљиве величине су директно пропорционалне уколико се 
исти број пута повећавају, односно смањују, и једна и друга 
величина. 
 
 Ако су ( )11 , yx  и ( )22 , yx  два произвољна пара одговарајућих 

вредности две директно пропорционалне величине, онда је 
2

1

2

1

y
y

x
x

= .  

 
 * Две променљиве величине су обрнуто пропорционалне у случају да: 
ако се једна величина повећа (смањи) одређен број пута, онда се друга 
толико пута смањи (повећа).  
 
*Ако су ( )11 , yx  и ( )22 , yx  два произвољна пара одговарајућих 

вредности две обрнуто пропорционалне величине, онда је 
2

1

1

2

y
y

x
x

= .  

                      
 *Ова једнакост је другачије записана једнакост 2211 yxyx ⋅=⋅ , што 
ћемо касније и доказати.                                                                         
 

Обе пропорционалности карактерише једнакост облика 
d
c

b
a
=    

( dcba :: = ).                                                                        

   * Уобичајено је да се овакве једнакости називају пропорцијама. 

Пропорција је једнакост две размере. 

Пропорције имају неколико важних особина.                                 

Математика 5. разред (Размера), 
Математика 7. разред (Основни закони у скупу реалних бројева), 
Математика 7. разред (Директна пропорционалност), 
Математика 7. разред (Обрнута пропорционалност) 

MA2.2.4. 



Основна особина пропорција:                                                                         

Ако  је 
d
c

b
a
=  ( )0,,, ≠dcba , онда је bcad = . 

Доказ:     
d
c

b
a
=      / bd⋅      ⇒      bd

d
cbd

b
a

=      ⇒      bcad = .  

 
Производ спољашњих чланова пропорције једнак је производу                                                  
унутрашњих чланова.   
      
Пример 1. 
– Ради наставник, објашњавајући поступак за добијање непознатог 
члана пропорције. 

Одредити непознати члан x  пропорције 
155

3 x
= .  x⋅=⋅ 5153      ⇒      

5
153 ⋅

=x      ⇒      9=x .    

Задатак 1. 
– Раде ученици самостално, у свексама и на табли. 
 
Одредити непознати члан следећих пропорција: 

        а) 
5,11,2

2,4 x
= ;    б) 

y
2,4

5
7
= ;     в) 

15
6,9

5
=

z ;     г) 
15
164

=
x

.  

 
Важи и обрт основне особине пропорција:  
 

Ако је bcad = ( )0,,, ≠dcba , онда је 
d
c

b
a
= . 

Доказ: bcad =      /: bd      ⇒      
bd
bc

bd
ad

=      ⇒      
d
c

b
a
= .                         

Основна особина пропорција и њен обрт нам омогућавају да 
једноставно изведемо нове особине 
 
Нека су dcba ,,,  бројеви различити од нуле. 
 

1. Ако је 
d
c

b
a
= , онда је 

a
c

b
d
=  (спољашњи чланови пропорције могу 

заменити места). (доказ:
d
c

b
a
= ⇒ bcad =  /: ab ⇒

a
c

b
d
= )                                                                            

2. Ако је 
d
c

b
a
= , онда је 

d
b

c
a
=  (унутрашњи чланови пропорције могу 

заменити места). (доказ:
d
c

b
a
= ⇒ bcad =  /: cd ⇒

d
b

c
a
= )   



Пример 2.– Ради наставник. 
 

Доказати да из 
d
c

b
a
= ( 0,,, ≠dcba  и 0≠+ db ) следи 

d
c

b
a

db
ca

==
+
+ . 

 

Тада је k
b
a
=  и  k

d
c
= , односно kba =  и kdc = .                                                                                            

Сада имамо да је     ( ) k
db
dbk

db
kdkb

db
ca

=
+
+

=
+
+

=
+
+ . Како је     ,k

d
c

b
a

==  

добијамо 
d
c

b
a

db
ca

==
+
+ . 

 
Задатак 2. 
– Раде ученици самостално, у свексама и на табли. 
 

Ако је 
d
c

b
a
=  ( )0,,, ≠dcba , докажи да је  

а) ( );db
d
c

b
a

db
ca

≠==
−
−   б) ( );032

32
32

≠+==
+
+ db

d
c

b
a

db
ca  

в) ( ).057
57
57

≠−==
−
− db

d
c

b
a

db
ca  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Примери  7.8. 9. (Уџбеник, стране 122. и 123)   

– Раде ученици самостално, у свексама и на табли. 

 

Домаћи задатак: уџбеник, страна 124, задаци 1, 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 105. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Продужена пропорција 

Утврђивање Индивидуални 
Упознавање ученика са поступком одређивања непознатих чланова продужене 
пропорције 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам продужене пропорције; 
• науче како се решава продужена пропорција; 
• оспособе се за коришћење продужене пропорције у 

решавању проблема. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама; 
• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити: 

 Шта је пропорција? 

 Која је основна особина пропорције?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

***Једнакост размера, када их је више од две, називамо продужена 

пропорција.                                                                                          

Продужена пропорција коју образују три размере је облика 
q
p

d
c

b
a

==   

или  qdbpca :::: = .  

Истаћи да две тачке које се појављују у запису   qdbpca :::: =    не 

означавају дељење, већ само служе да раздвоје „горње“, односно 

„доње“ чланове продужене пропорције. 

Пример 1. 
– Ради наставник, објашњавајући поступак решавања продужене 
пропорције. 
 
Странице троугла су у односу 3:4:5. Одредити странице овог троугла 
ако је његов обим једнак 36cm. 
 
 
Задатак 1. 
– Раде ученици самостално у свескама или на табли. 
 
Одредити углове троугла ако је однос међу њима 2:1:3. 
 
Задатак 2 
– Раде ученици самостално у свескама или на табли. 
 
Одредити три броја чији је збир 42 тако да однос међу њима буде 3:5:7. 
 
Задатак 3. 
– Раде ученици самостално у свескама или на табли. 

MA2.2.4. 



Одредити три броја zyx ,,  тако да однос међу њима буде 3:5:7 и да је 
5232 =++ zyx . 

 
Задатак 4. 
– Раде ученици самостално у свескама или на табли. 
 

Ако је 
q
p

d
c

b
a

== ( )0,,,,, ≠qpdcba , докажи да је  

а) ( )0≠+−===
+−
+− qdb

q
p

d
c

b
a

qdb
pca ; 

б)    ( )032
32
32

≠−+==
−+
−+ qdb

d
c

b
a

qdb
pca . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                          

Шта је продужена пропорција?  

је решавамо? 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 78, задаци 51.52.53. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 106.107. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Примена пропорције 

Утврђивање,утврђивање Групни ,индивидуални 
Упознавање ученика са начином примене пропорције у решавању задатака 
 Међусобном разменом знања ученици решавају проблеме 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се оспособе за коришћење пропорције у решавању 

математичких и проблема из праксе. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама; 
• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.4. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта је пропорција?  
Која је њена основна особина?                                                                                             
Пример 1. 
– Наставник ради, објашњавајући примену пропорције.  
Ако је неко за 5,2kg јабука платио 312 динара, колико треба платити за 
1,5kg тих истих јабука?  

                                      
3122,5

5,1 x
= .  

 
Пропорција коју формирамо према овако постављеним стрелицама 
доводи нас до истог резултата (јер унутрашњи (спољашњи) чланови 
пропорције могу међусобно да замене места).  
Пример 2. 
– Наставник ради, објашњавајући примену пропорције. 
Ако четири радника ураде неки посао за шест дана, за колико ће дана 
тај исти посао урадити три радника, под условом да сви радници раде 
истом брзином? 

                                       
x
6

4
3
= ⇒ 8=x . 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

*При решавању сличних задатака који се односе на 
пропорционалне величине, након формирања табеле од датих 
података и непознате величине (при чему се у истим врстама 
налазе парови величина које одговарају једна другој), треба 
применити следећи поступак: 
 

1. Најпре треба утврдити да ли су величине на које се односи 
задатак директно или обрнуто пропорционалне, и у складу са 
тим поставити стрелице у одговарајућим смеровима. 

 
2. Затим треба образовати одговарајућу пропорцију. 
 
3. Најзад треба одредити непознати члан те пропорције. 

 
  ***Поделити ученике у групе (на пример у групе од четири ученика). 
Свакој групи ученика дати по четири унапред припремљена задатка. 
Групе ученика треба да имају различите задатке. 
 
Предлози задатака: 
 



А група: 
1. Неко је читајући два сата дневно прочитао једну књигу за 12 

дана. За колико би дана прочитао ову књигу да је читао четири 
сата дневно? 

2. Рецепт за једну врсту колача прописује да на два реда чоколаде 

треба додати 
4
3  шоље брашна. Колико шоља брашна треба 

додати ако смо ставили 6,5 редова чоколаде? 
3. Од 70kg свежег грожђа добија се 14kg сувог грожђа. 

а) Колико ће се килограма сувог грожђа добити од 100kg 
свежег? 
б) Колико је килограма свежег грожђа потребно да би се добило        
    100kg сувог? 
в) Колико процената масе се губи након сушења свежег грожђа? 

4. Морска вода садржи 3,5% соли. Колико килограма соли има у 
две тоне морске воде? 

 
Наставник прати рад ученика, и уколико нека група ученика има 
тешкоћа у решавању задатака даје додатна објашњења и инструкције.  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Свака група ученика изабере свог представника и задатак који им је био 
најинтересантнији (по било ком критеријуму: зато што је најлакши или 
најтежи, зато што нису умели да га реше, зато што сличан задатак до 
сада није рађен, и тако даље). Представник групе износи проблем у 
наведеном задатку и начин његовог решавања. 
Домаћи задатак:     
Збирка задатака, страна 76, задаци 26.27,28,. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 108. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Пропорција и размера    

Утврђивање Индивидуални 
Примена пропорције у решавању задатака 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире своје знање о примени пропорција 

у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама; 
• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 5.разред (Размера),  
Математика 7. разред (Основни закони у скупу реалних бројева) 

MA2.2.4. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:  
Шта је размера? 
*Израз ba :  називамо размером бројева a  и b . Број a  је први члан 
размере, а број b  је други члан.  

*Вредност размере је разломак 
b
a , то јест 

b
aba =: . 

Шта је пропорција?   

*Пропорција је једнакост облика 
d
c

b
a
= .   

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, 
стране 76, задаци: 25,26,27,29,30,31,33,. 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности. и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:                                                                                         
Збирка задатака, страна 77, задаци 39.40. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 109.110. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Пропорција - примена 

Утврђивање,утврђивање  Индивидуални,Рад у пару 
Примена пропорције у решавању задатака 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире своје знање о примени пропорција 

у решавању задатака; 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама; 
• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Решавање задатака, дијалошка 
Самостални рад  Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.4. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци које ученици раде у пару са другом из клупе: 
 
Збирка задатака, страна 77, задаци 34.35.36.37.38.40.42.44.46.. 
 
Наставник прати рад ученика и даје неопходна додатна објашњења и 
инструкције и указује на „незгодна места“ у постављању задатака и на 
најчешће грешке.  
 
Ученици решавају задатке у свескама, размењујући знање са другом из 
клупе и тражећи помоћ уколико нешто не разуме. 
 
Збирка задатака,страна 76.задаци 27.28.29.30.31.32. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна 78.задаци 49.50.51.54. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 111. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Зависне величине и њихово графичко представљање 
Зависне величине 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација стеченог знања о зависним величинама и њиховом графичком 
приказивању 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам правоуглог координатног система и 

појам координатне равни и њених делова; 
• увежбају придруживање уређених парова реалних 

бројева тачкама координатне равни и обрнуто; 
• обнове појмове директне и обрнуте 

пропорционалности; 
• науче да графички и на друге начине прикажу 

функције директне и обрнуте пропорционалности и 
да читају график; 

• утврде знања о графицима зависности  y = k · x, х ∈R 
и y = k/x, х∈R  и њиховим својствима. 

• утврде и прошире своје знање о примени пропорција 
у решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• развију навику тачног и брзог „уцртавања“ тачака у 

координатни систем; 
• развијају способност уочавања функционалних 

зависности међу величинама, као и графичког 
приказивања тих зависности; 

• развију и усавршавају вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 
диференцијације и закључивања по аналогији; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• комуникацију у социјалној групи (тиму или пару); 
• толеранцију према другима и другачијем мишљењу; 
• поступност и систематичност у раду;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је правоугли координатни систем? 
Како се назива „хоризонтална“ бројевна права?  
Како се назива „вертикална“ бројевна права? 
Шта је координатни почетак? 
Како се означава координатни систем? 
Како записујемо позицију одређене тачке у координатном систему?                                                                                              
Како се назива први број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни? 
Како се назива други број у уређеном пару бројева којим је записана 
позиција тачке у равни?  
Како се називају угаоне области на које осе деле раван? 
 Колико има квадраната? 
Како одређујемо растојање између две тачке у координатном систему?                                                                                                    
Када су две величине директно пропорционалне?  
Како се назива константан однос између две директно пропорционалне 
величине? 
Којом формулом су повезане две директно пропорционалне величине?                                                                                        
Наведи пример две директно пропорционалне величине. 
Шта је график зависности Rxxky ∈⋅= , ?   
Коју тачку координатног система график зависности Rxxky ∈⋅= ,  увек 
садржи?  
У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  
позитиван број?   
У ком квадранту се налази график зависности Rxxky ∈⋅= ,  ако је k  

• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• способност самопроцене; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.2.4. MA3.2.4. 



негативан број?                                                                        
Када су две величине обрнуто пропорционалне? 
Како се назива константан производ две обрнуто пропорционалне 
величине?   
Којом формулом су повезане две обрнуто пропорционалне  величине?                                                                                        
Наведи пример две обрнуто пропорционалне величине. 
Шта је пропорција?    
Која је основна особина пропорције?   
 Шта је продужена пропорција?                                                                        

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тест – Зависне величине и њихово графичко представљање - у прилогу 
 
Наставник, прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 
на развијању педантности и уредности . 
 Ученици решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 
им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:  
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наставник дели ученицима листиће са задацима и даје краћа упутства о 
раду. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

1. Производ 81.

    израчунај.  
79 трансформиши у разлику квадрата, па  

 
 
2. а) Упрости израз: ( )( ) ( )( )aaaa 185125656 −+++− .  
       
    б) Растави на чиниоце: ( ) 91 2 −−x . 
 
 
3. Дуж АС је дијагонала квадрата. Ако су дате координате тачака  
   А( -3, 4) и С(3, 4), одреди:  
   а) координате друга два темена квадрата;  

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 112. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА:   -  
 Трећи писмени задатак 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области полинома и зависних величина и њиховог 
представљања и како умеју да  их примењују у решавању 
задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

Самосталан рад 
Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



   б) обим и површину квадрата. 
 
 
4. За 5kg јагода плаћено је 325 динара. Одреди зависност суме  
    новца y  који треба издвојити за x kg јагода. Колики је  
    коефицијент пропорционалности? Нацртај график зависности. 
 
 
5. Неки посао 15 радника заврши за 24 дана, радећи 8 сати  
    дневно. Колико би радника требало да раде исти посао да би  
    завршили за 12 дана, а да при том раде 12 сати дневно? 
 
Напомена: Дати задаци су само предлог – задатке треба прилагодити 
могућностима ученика. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Најава завршетка рада. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Упознавање ученика са резултатима на провери знања путем писменог 
задатка. 
Изнети бодовање задатака и скалу оцењивања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Анализа и решавање задатака. 
Сваки задатак се анализира, указује се на најчешће грешке. Ученици 
решавају нетачне задатак у вежбанкама. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Запажања наставника и давање сугестија како превазићи одређене 
проблеме. 
Указивање на најчешће пропусте и грешке приликом израде задатака. 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 113. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: -    
 Исправак трећег писменог задатка 

Систематизација Индивидуални, фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• уз помоћ резултата сагледају грешке и појасне их, са 

циљем да их не понављају; 
• да критички и самокритички анализирају писмени 

задатак и развијају објективно мишљење; 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да схвате да се на грешкама учи, како на 
својим, тако и на туђим. 

Самостални рад, дијалошка 
Креда, табла, листићи са задацима, 
прибор за геометрију, вежбанка 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 114.115. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Централни и периферијски угао круга 

Обрада,утврђивање Фронтални,индивидуални 
Упознавање ученика са појмовима центалног и периферијског угла круга и уочавање 
њиховог односа,вежбање одређивања периферијског и централног круга  
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам централног и периферијског углa и 

релацију која важи за њихове мере; 
• науче да цртају централне и периферијске углове. 
• Утврде појам периферијског и централног круга 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
правилно коришћење прибора; 

• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Самостални рад Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 

геометрију 

Математика 5. разред (Кружница и круг), 
Математика 5. разред (Појам угла, елементи и обележавање), 
Математика 5. разред (Централни угао круга, кружни лук и тетива) 

MA1.3.3.                М.А.3.3.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                  

Уз коришћење уџбеника, поновити дефиниције појмова који су 

истакнути на слици на страни 125.  

Кружница је скуп свих тачака у равни које су подједнако удаљене од 

једне утврђене (фиксиране) тачке. 

Круг је скуп свих тачака у равни чије је растојање од неке утврђене 

тачке мање или једнако од неке задате дужи. 

Тангента круга (кружнице) је права која има тачно једну заједничку 

тачку са тим кругом (том кружницом). 

Полупречник круга (кружнице) је свака дуж одређена центром круга и 

тачком одговарајуће кружнице.  

Централни угао круга је угао у равни круга чије је теме центар тог 

круга. 

Пречник круга (кружнице) је дуж која садржи центар круга и чији су 

крајеви тачке одговарајуће кружнице.  

Тетива круга (кружнице) је дуж која је одређена двема тачкама 

одговарајуће (те) кружнице. (Пречник је најдужа тетива.) 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Централни угао круга је угао чије је теме центар тог круга, а краци 

садрже полупречнике.  

Поред централних углова круга, важни су и такозвани периферијски 

углови.  

 

На слици су нацртана три периферијска угла  

једног круга. 

 

Сваком периферијском углу придружујемо кружни лук који не садржи 

његово теме, па кажемо да посматрамо периферијски угао над тим 



кружним луком.                 

Периферијски угао круга је конвексан угао чије теме припада 

одговарајућој кружници, а краци садрже тетиве круга. 

Сваком периферијском углу одговара један централни угао над истим 

луком. 

Открићемо везу између периферијског угла и њему одговарајућег 

централног угла. 

Централни и периферијски углови над истим луком могу да заузму 

следећа три карактеристична положаја: 

1. један крак периферијског угла садржи центар круга;  

2. унутрашњост периферијског угла садржи центар  круга; 

3. периферијски угао не садржи центар круга. 

 

1.случај.  
 
 
 
 
 
 
 
2.случај.  
 
 
 
 
 
 
3.случај.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Периферијски угао је два пута мањи од централног угла над истим 
луком. 
 
 
 
 
 
 
Сви периферијски углови над истим луком су међусобно подударни  
и једнаки су половини централног угла над тим луком.  
 
Приликом примене претходних теорема треба пазити који централни 
угао одговара периферијском. 
 Периферијском углу одговара централни угао одређен луком који 
не садржи теме периферијског угла. 
 
Ученици раде пример 1. у уџбенику на страни 128. 
Ученици раде пример 2.3.4. у уџбенику на страни 129. 
 
Пример 5. (Уџбеник, страна 130.) – Ради наставник.  
 
Пример 6. (Уџбеник, страна 130.и 131.) – Ради наставник.  
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 1.2.3. (Уџбеник, страна 133.) – Ради наставник.  
 
 
Домаћи задатак: Збирка задатака, стране 79. задаци 1, 2, 3, 4 . 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 116. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Углови над пречником и примене у конструктивним задацима 

Утврђивање Индивидуални 
Примена стеченог знања о периферијском углу круга над пречником у конструктивним 
задацима 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам централног и периферијског углa и 

релацију која важи за њихове мере 
• примењују научено о периферијском и централном 

углу у конструкцијама. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• увежбају цртање и уочавање периферијских и 

централних углова; 
• усаврше усмено израчунавање мере периферијског 

уколико је дата мера централног угла, и обрнуто, 
примењујући научену формулу; 

• развијају вештину и способности решавања 
проблемских задатака (проблема); 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију, географска карта 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                         

Поновити:  

Шта је централни угао?  

Шта је периферијски угао?  

Какав је однос централног и периферијског угла над истим луком? 

Шта је опружен угао? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Како је централни угао који одговара овим периферијским 
угловима опружен, следи да су углови над пречником прави.  
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►Сви периферијски  

 

Пример 3. у уџбенику на страни 129. 

Из сваке тачке кружнице пречник се види под правим углом. 
Другим речима, скуп свих тачака из којих се дуж AB  види под правим 
углом је кружница над пречником AB . 
 

Пример6. (Уџбеник, страна 130.)  
 
Конструисати правоугли троугао ако су задате дужина хипотенузе c  и 
дужина хипотенузине висине ch . 
 
 
 

Историја 5.разред (Култура Старе Грчке - филозофија, науке, књижевност, живот Старих 
Грка), 
Математика 6. разред (Конструкција троугла), 
Математика 7. разред (Централни и периферијски угао круга), 
Географија 7. разред (Југозападна Азија - географски преглед) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



Задатак 1.  
Конструиши правоугли троугао ABC  тако да је његова хипотенуза 4cm, 
а висина која јој одговара 2cm. Испитај неке особине конструисаног 
троугла. 
 
Задатак 2.  
Странице AB  и AC , троугла ABC , пречници су кружница 1k  и 2k . 
Кружнице 1k  и 2k  поред тачке A  имају још једну заједничку тачку M . 
Доказати да се тачка M  налази на страници BC . (Упутство: одредити 
збир углова AMB  и AMC .) 
 
Задатак 3.  
Дат је троугао ABC . Над страницом AB  као над пречником 
конструисана је кружница. Докажи да је угао у темену C : 
а) оштар, ако теме припада спољашњости конструисане      
    кружнице; 
б) туп, ако теме припада унутрашњости  конструисане кружнице. 
 
                         

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                   

Какви су периферијски углови над пречником (полукружницом)?  

Под којим углом се види пречник кружнице из неке њене тачке? 

 

Домаћи задатак:  

Збирка задатака, страна 80, задатак 2.3.4.5. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 117. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Тангенте круга 

Утврђивање Индивидуални 
Конструкција тангенти круга из тачке која се налази у спољашњости тог круга 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам тангенте и њене конструкције. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају вештину и способности решавања 

проблемских задатака (проблема); 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 5. разред (Кружница и круг) 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:   
Шта је тангента круга? 
Тангента круга је нормална на његов полупречник (пречник) који 
садржи тачку додира, па је тангента нормала на полупречник у  тој 
тачки кружнице. 
.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задатак 1. 
– Ученици раде самостално, у свекама и на табли, а уколико је 
потребно, наставник им помаже. 
 
 

                         
 
                    
Из сваке тачке која се налази у спољашњости круга могу се 
конструисати тачно две тангенте.  
Конструишимо тангенте на кружницу ( )rOk ,  из тачке P . Како су 
углови између тангенти и одговарајућих полупречника прави, следи да 
се тачке додира налазе на кружници којој је дуж OP  пречник. 
                    
 
Задатак 2.   
– Ученици раде самостално, у свекама и на табли, а уколико је 
потребно, наставник им помаже. 
 
Нацртај тупоугли троугао и одреди његов ортоцентар. Из ортоцентра 
конструиши тангенте на кружницу описану око троугла. 
 
 
 
 
                            



 
                          
 
Угао између тангенте и тетиве која садржи тачку додира једнак је 
одговарајућем периферијском углу над луком који одређује та 
тетива.  
Теме одговарајућег периферијског угла налази се на луку који није 
у унутрашњости угла који граде тангента и тетива. 
 
Задатак 3. 
– Ученици раде самостално, у свекама и на табли, а уколико је 
потребно, наставник им помаже. 
Нацртај кружницу и једну тетиву једнаку полупречнику. У крајњим 
тачкама тетиве конструиши тангенте. Одреди углове између тетиве и 
конструисаних тангенти. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:  
Шта је тангента круга?  
Колико тангенти можемо да конструишемо на дати круг из тачке која се 
налази ван тог круга? 
Чему је једнак угао између тангенте и тетиве која садржи тачку додира? 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 81, задаци 6.7. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 118. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Примена Питагорине теореме на круг 

Утврђивање Индивидуални 
Примена стеченог знања о централном и периферијском углу круга, тангенти круга и 
Питагориној теореми у решавању задатака 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се подсете Питагорине теореме; 
• уврде и прошире знање о централном и 

периферијском углу круга и тангенти круга; 
• науче да примењују знања о Питагориној теореми у 

решавању задатака у вези са кругом. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијање вештина и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развијање логичког, аналитичког и процедуралног 

(алгоритамског) мишљења; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања; 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења; 

Самостални рад, дијалошка, илустративна Самостални рад, дијалошка, 
илустративна 

Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA2.3.2. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: Како гласи Питагорина теорема? 
  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

    Питагорину теорему можемо применити и на круг.  

 

      У кругу нацртајмо једну тетиву АВ и полупречник у њеним 

крајевима. Са ОС обележимо централно растојање d (растојање од 

центра круга). 

                             У кругу нацртајмо једну тетиву 

АВ и полупречник у њеним крајевима. Са ОС обележимо централно 

растојање d (растојање од центра круга). 

                              
2
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      Наставник прати рад ученика и даје непходна додатна објашњења и 
инструкције. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   
Како одређујемо растојање између одређене тачке и дате праве?                                                                                                     



Ако знамо дужине полупречника круга и његове тетиве, како 
одређујемо растојање између центра круга и те тетиве?      
Наставник црта круг и једнакокраки троугао АОВ (чији су краци 
полупречници, а основица тетива троугла) и основне релације исписује 
на табли. 
Поновимо и шта је то тангентна дуж?  
(Тангентна дуж из неке тачке ван кружнице је дуж која спаја ту тачку са 
тачком додира тангенте конструисане из те тачке.)                                                                                                  
Домаћи задатак:  
Збирка задатака,  
страна 130, задаци 2, 3 
страна 131, задатак 14.  
Нађи четири предмета кружног облика (на пример, тањир, руб чаше, 
новчић, диск, фриз 
би, обруч коша, обод шешира или капе,...) и измери обим и пречник 
сваког од тих предмета, а затим за сваки предмет обим подели са 
пречником.    

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 119. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Обим круга, број π 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са бројем π, односно са формулом за  одређивање обима круга 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје знања о броју π; 
• усвоје формулу за одређивање обима круга и науче 

да је примењују; 
• схвате константност односа обима и (полу)пречника 

круга, и, сами тим, и природу броја π. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Ирационални бројеви) 

MA1.3.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  

Окружени разним предметима кружног облика, људи су одавно почели 

да трагају за везом између обима и пречника (полупречника) кружнице.  

 

Однос обима круга и његовог пречника је сталан (константан).  

Број који представља овај однос обележава се малим грчким 

словом π  („пи“). 

 Дакле, π=
r

O
2

, где је O  обим круга и r  његов полупречник.  

π  је ирационалан број, па је његов децимални запис бесконачан и 

непериодичан. Иако је данас познат велики број децимала броја π ,  

π =3,141592653..., за практичне потребе узима се само неколико 

првих цифара иза децималне запете, најчешће 3,14. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

                                                       
Обим круга једнак је производу његовог пречника и броја π . 
 

πrO 2=  
 

Пример 1. 
– Ради наставник, објашњавајући примену формуле за израчунавање 
обима круга.  
 
Одредити обим круга полупречника 2cm.  
 
                      cmO 56,12≈ . 
 
Пример 2. - Ради наставник.  
 
Од металне шипке дужине 4m савијен је највећи кружни обруч. 
Одредити пречник тог обруча. 
 

πrO 2= ,   mO 4=    ⇒      mOr 27,1
14,3
442 ≈≈==

ππ
.                                                          

Задатак 1. 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 



Израчунати обим круга ако је дужина његовог пречника 7cm.   
                                                                              
Задатак 2 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Израчунати обим круга описаног око:                                                                                         
а) квадрата странице 7cm; 
б) правоугаоника страница 8cm и 15cm; 
в) једнакостраничног троугла странице 3cm. 
                               
Задатак 3. 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Одредити полупречник круга чији је обим 15π cm.  
 
Задатак 4. 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Обим круга описаног око правилног шестоугла је 16π cm. Одредити 
обим и површину овог шестоугла.        
  
Задатак 5. 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Обим једног круга је 18π cm. Одредити обим другог круга чији је 
полупречник за 2cm краћи.     
                            
Задатак 6. 
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
 Колико пута је мањи обим круга полупречника r  од обима круга 
полупречника r3 ?                 
 
Задатак 7.  
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Пречник стандардног кошаркашког обруча је 0,45m. Колико најмање 
треба да буде дугачка метална шипка од које можеш да направиш 
обруч?        
                                                       
Задатак 8.  
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Колико  је најмање метара траке потребно шеширџији да би украсио 
100 шешира које је направио, ако је 18cm пречник дела на који треба 



поставити траку?     
                                                
Задатак 9.  
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Одредити дужину (на две децимале) екватора планете Земље ако је њен 
полупречник 6370km.   
                          
Задатак 10.  
– Раде ученици самостално, у свескам и на табли. 
 
Колико пуних обртаја направи точак бицикла пречника 63,7cm ако је 

бициклиста њиме прешао 2km? 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Упутити ученике да прочитају текст „Обим многоугла и обим круга“ у 
уџбенику на страни 134. 
Поновити:                                                                                                       
Шта је π ?                                                                                                  
Колико приближно износи π ?                                                                                      
Чему је једнак обим круга? 
Домаћи задатак:  

Збирка задатака, страна 84, задаци 1.2.3. 

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 120.121. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Дужина кружног лука 

Обрада,утврђивање  Фронтални,Групни 
Упознавање ученика са формулом за одређивање дужине кружног лука и примена  

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче формулу за израчунавање дужине кружног 

лука круга и разумеју како се до ње долази; 
• умеју да примењују формулу у задацима; 
• уоче функционалну зависност  дужине кружног лука 

од полупречника и централног угла. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Решавање проблема, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију, географска карта 

Географија 7. разред (Западна и централна Африка – географски преглед), 
Географија 8. разред (Географски положај, границе и величина Републике Србије), 
Математика 7. разред (Правилни многоуглови) 

MA2.3.3. MA3.3.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:                                                                                                         
Чему је једнак обим круга?                                                                    
Колико приближно износи π?                                                                                                                                                               
Шта је кружни лук? 
Дужина кружног лука зависи од полупречника кружнице  на коме 
се тај лук налази и од централног угла који је одређен крајњим 
тачкама тог лука. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Посматрајмо кружницу полупречника r . 
Дужину l  лука коме одговара угао мере 0x  израчунавамо по формули 

xrl ⋅=
180
π . 

Дужина l  кружног лука кружнице полупречника r  коме одговара 

централни угао мере α  изражене у степенима је απ
⋅0180

r .   

                                           ( απ
⋅= 0180

rl ) 

 
Пример 1.– Ради наставник. 
 
Одредити дужину лука l  коме одговара централни угао мере 30° 
кружнице полупречника 5cm.  
 

                          απ
⋅= 0180

rl ππ
6
530

180
5 0

0 =⋅= cm. 

 
 
Задатак 1.– Раде ученици самостално у свескама и на табли. 
 
Око једнакостраничног троугла ABC странице 12cm описана је 
кружница. Одреди дужину:   а) краћег;   б) дужег лука те кружнице који 
је одређен тетивом AB . 
 
Задатак 2.– Раде ученици самостално у свескама и на табли. 
 
Одреди дужину кружног лука кружнице ( )cmOk 4,  ако  је то лук ко ји 
одговара периферијском углу 30°. 
 
 



Задатак 3.– Раде ученици самостално у свескама и на табли. 
Дат је правилан петоугао странице 4cm и пет кружница полупречника 2 
cm чији су центри темена овог петоугла.  
Одреди обим затворене криве линије коју образују лукови ових 
кружница који се налазе у унутрашњости петоугла. 
 
Примери 1.2.3.4.-Раде ученици самостално у свескама. 
 
Уџбеник ,страна 139.задаци 1.2.3. 
Збирка задатака,страна 86.задаци 1.2.3.4. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 86, задаци  5.6.7.10.. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 122.123. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Површина круга 

Обрада,утврђивање Фронтални,индивидуални 
Упознавање ученика са формулом за одређивање површине круга,примена формуле за 
одређивање површине круга  
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче формулу за израчунавање површине круга и 

разумеју како се до ње долази; 
• умеју да примењују формулу у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• применом мисаоних операција, нарочито 

апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна,самостални рад 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Особине косоуглих паралелограма),  
Математика 6. разред (Особине правоуглих паралелограма), 
Математика 6. разред (Површина паралелограма), 
Математика 7. разред (Обим круга), 
Математика 7. разред (Обим и површина многоугла) 

MA1.3.3.   М.А.2.3.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                     

Шта је круг?                                                                                                          

Чему је једнак обим круга?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Са повећањем броја страница правилних многоуглова уписаних у неки 
круг , површине тих многоуглова се све мање међусобно разликују и 
све су ближе броју који узимамо за површину тог круга.   
Површину неког правилног многоугла најједноставније је 
одредити разлагањем на карактеристичне троуглове. 
   
 Површина правилног n -тоугла је n  пута већа од површине 
његовог карактеристичног троугла. 
 
 Ако карактеристичне троуглове правилних n -тоуглова уписаних у 
неки круг „препакујемо“ добијамо фигуре које се све мање разликују од 
паралелограма чија је                    

     једна страница једнака половини обима круга 
2

2 πr ,  а њој 

одговарајућа висина једнака полупречнику круга r .   
                                                                                                       
Са повећањем броја n , све су мање разлике између површине оваквог 

паралелограма и површине фигуре изграђене од карактеристичних 

троуглова.  

Са повећањем броја n , површине фигура изграђених од 

карактеристичних троуглова све су ближе производу  π2r , то јест 

површини круга. 





 =⋅ ππ 2

2
2 rrr . 

Површина круга једнака је производу квадрата његовог 

полупречника и броја π .         ( π2rP = ) 

 

Пример 1.– Ради наставник, објашњавајући примену формуле за 

израчунавање површине круга. 



Одредити површину круга полупречника 5cm.   

Ако узмемо у обзир ,14,3≈π   

 

Задатак 1– Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Израчунати површину круга ако је дужина његовог полупречника 

a) 15 cm. б) 2,5 m. в)  12dm. 

 

Задатак 2 – Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Израчунати површину круга уписаног у  

а) квадрат странице 4cm; 

б) једнакостранични троугао странице 4cm; 

в) правилан шестоугао странице 4cm. 

 

Задатак 3 – Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

 Одредити површину круга уписаног у ромб чије су дијагонале 6cm и 

8cm. 

 

Задатак 4 – Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Одредити однос површина описаног и уписаног круга квадрата чија је 

дијагонала дужине 8cm. 

 

Задатак 5 – Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Катете правоуглог троугла су 3cm и 3 cm. Израчунати површину круга 

описаног око овог троугла. 

Ако време дозвољава, ученици раде и следеће задатке. 

 

Задатак 6– Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Колико пута је мања површина круга полупречника r  од површине 

круга полупречника r3 ? 

 



Задатак 7 – Раде ученици самостално, у свескама и на табли. 

Ако је обим једног круга два пута већи од обима другог круга, колико 

пута је површина првог већа од површине другог круга? 

 

Збирка задатака,страна 87.задаци 2.3.4.5.6. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Чему је једнака површина круга? 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 87, задаци 7.8.9.10. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 124. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Површина кружног прстена 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом кружног прстена и формулом за одређивања његове 
површине 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам кружног прстена; 
• усвоје формулу за израчунавање површине кружног 

прстена и да знају да је примењују. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају вештине и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Површина круга) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                     

Чему је једнака површина круга? 

Свака два концентрична круга (концентрични кругови су кругови који 

имају заједнички центар и полупречнике различите дужине) ( )1, rOK  и 

( )2, rOK  одређују један кружни прстен кога чине све тачке X  такве да 

је 21 rOXr ≤≤ . Површина кружног прстена једнака је разлици површина 

кругова који га образују,  ( )πππ 2
2

2
1

2
2

2
1 rrrrP −=−= . 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Свака два концентрична круга (концентрични кругови су кругови који 

имају заједнички центар и полупречнике различите дужине) ( )1, rOK  и 

( )2, rOK  одређују један кружни прстен кога чине све тачке X  такве да 

је 21 rOXr ≤≤ . 

Површина кружног прстена једнака је разлици површина кругова 

који га образују,  ( )πππ 2
2

2
1

2
2

2
1 rrrrP −=−= . 

 
 
 
 
 

MA2.3.3. 



Пример 1. – Ради наставник. 
Одредити површину кружног прстена који образују уписан и 
описан круг квадрата странице 6cm.     
                        
*Полупречник уписаног круга једнак је половини странице 

квадрата, cmar 3
2
6

2
=== . 

*Полупречник описаног круга једнак је половини дијагонале  

квадрата, cmadR 23
2

26
2

2
2

==== . 

*Површина кружног прстена који образују ова два круга једнака је 
разлици њихових површина:  

( ) ( ) ( ) ππππ 9918323 2222 =−=




 −=−= rRP 2cm . 

 
Задатак 1.– Ученици раде самостално у својим свескама и на табли. 
 
Одредити површину кружног прстена који образују уписан и описан 
круг једнакостраничног троугла странице 6cm. 
 
Задатак 2.– Ученици раде самостално у својим свескама и на табли. 
 
Око кружног травнатог трга пречника 9m бетонирана је стаза ширине 
1m. Одредити површину стазе. 
 
Задатак 3. – Ученици раде самостално у својим свескама и на табли. 
 
И следеће задатке раде ученици: 
 
Збирка задатака, страна 88, задаци 15.16.17. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:   

Шта је кружни прстен?    

Чему је једнака површина кружног прстена? 



Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 88, задаци 19,20,21,22. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 125. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Површина кружног исечка 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом кружног исечка и формулом за  одређивање његове 
површине 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам кружног исечка; 
• усвоје формулу за израчунавање површине кружног 

исечка и да знају да је примењују. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају вештине и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 5. разред (Круг и кружница), 
Математика 7. разред (Централни угао круга), 
Математика 7. разред (Кружни лук и његова дужина) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                     

Шта је полупречник круга?                                                                           

Шта је кружни лук?                                                                                            

Шта је централни угао круга? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Део круга ограничен са два полупречника и одговарајућим 
кружним луком назива се кружни исечак. 
 
Површина кружног исечка зависи од полупречника круга на коме 
се тај исечак налази и од централног угла који му одговара. 
 
Посматрајмо кружницу полупречника r  (нацртати скицу на табли). 
 
Површину P  исечка коме одговара угао мере 0x  израчунавамо по 

формули xrP ⋅=
360

2π . 

 

Површина P  кружног исечка полупречника r  коме одговара 

централни угао мере α  изражене у степенима је απ
⋅0

2

360
r . 

απ
⋅= 0

2

360
rP  

 
Задатак 1.– Ради наставник, објашњавајући како се израчунава 
површина кружног исечка. 
 
 Израчунати површине  кружних исечака приказаних на слици  
 

 

MA3.3.3. 



 
Задатак 2.– Ученици раде самостално, у својим свескама и на табли. 
 
Ако је P  површина кружног исечка коме одговара  
централни угао α  кружнице полупречника r , попуни табелу. 
 
 
 
Задатак 3.– Ученици раде самостално, у својим свескама и на табли. 
 
Лук кружнице ( )cmOk 3,  дугачак је π cm . Одредити површину кружног 
исечка одређеног овим луком. 
 

 
 
Задатак 4.– Ученици раде самостално, у својим свескама и на табли. 
 
Ако је l  дужина лука кружнице полупречника r , доказати да се 
површина P  кружног исечка одређеног овим луком може израчунати 

помоћу формуле 
2

lrP ⋅
= . 

 
 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                     

Шта је кружни исечак?                                                                               

Чему је једнака површина кружног исечка? 

Домаћи задатак:  

Збирка задатака,  

страна 89, задаци 1, 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 126. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Површина кружног прстена и кружног исечка 

Утврђивање Индивидуални 
Примена формула које се односе на круг у решавању задатака 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о кругу; 
• утврде формуле за израчунавање обима круга, 

површине круга, површине кружног исечка и 
кружног престена, дужине кружног лука; 

• знају да наведене формуле примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају вештине и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака,  
Страна89, задаци 5.6.8; 
страна 90, задаци 9.10. 
 
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 
на развијању педантности .  
Ученици решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 
им је потребна 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 

претходних задатака. 

Домаћи задатак: Знам за више, страна 90, задаци 11. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.3. MA3.3.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 127. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Обим и површина круга и његових делова 

Утврђивање Индивидуални 
Примена формула које се односе на круг у решавању задатака 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о кругу; 
• утврде формуле за израчунавање обима круга, 

површине круга, површине кружног исечка и 
кружног престена, дужине кружног лука; 

• знају да наведене формуле примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају вештине и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:                                                                                                    

Чему је једнак обим круга?                                                                          

Чему је једнака површина круга?                                                              

Чему је једнака дужина кружног лука?                                                       

Чему је једнака површина кружног прстена?                                                

Чему је једнака површина кружног исечка?                                                                                                      

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 

 

Збирка задатака,  

страна 85, задатак 14.15;   

страна 87, задатак 12;                                                           

страна 87, задатак 7;                                                                              

страна 88, задатак 11. 

 

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 
решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 
на развијању педантности и уредности. Ученици решавају задатке у 
свесци и на табли и траже помоћ уколико им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак:                                                                                    

Знам за више, стране 86, задаци 6.7.8. 

Математика 7. разред (Обим и површина круга) 
Математика 7. разред (Дужина кружног лука) 
Математика 7. разред (Површина кружног прстена и кружног исечка) 

MA1.3.3. MA2.3.3. MA3.3.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 128. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Круг 
Круг 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о кругу; 
• утврде формуле за израчунавање обима круга, 

површине круга, површине кружног исечка и 
кружног престена, дужине кружног лука; 

• знају да наведене формуле примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развијају способност да закључују по аналогији; 
• развијају вештине и способности решавања 

проблемских задатака (проблема);  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора, а 
шестара, пре свега; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију,  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег. 

Понављање свих формула из области Круг. 

Наставник дели спремљене наставне листиће ученицима. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају задатке са наставног листића .које је 

наставник птретходно ископирао и поделио свим ученицима. 

 

Тест је само предлог – укупан број задатака, време њихове израде, као и 

саме задатке, треба прилагодити могућностима ученика. У  прилогу  

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 

решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 

инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 

на развијању педантности .  

Ученици решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 

им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на најчешће грешке. 

Домаћи задатак:  

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.3. MA2.3.3. MA3.3.3. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 129. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Размера дужи 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком одређивања непознате дужине дужи када је дата 
размера две дужи и дужина једне од њих 

       ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам размере дужи; 
• усвоје појам сличних објеката и појам сличности као 

пресликавања при којем је инваријанта размера 
дужи; 

• науче да одређују размеру двеју дужи; 
• науче да одређују непознату дужину дужи када је 

дата размера две дужи и дужина једне од њих. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:  Шта је дуж? 

 Како меримо дужи? 

 Шта је размера? 

У природи постоји много ствари које су истог облика, али различитих 
величина. На пример, сви листови једног дрвета имају скоро исти облик 
иако су углавном различитих величина. Такође, истог облика је садржај 
једне фотографије направљене у различитим форматима.                                                              

Свака два објекта који имају исти облик, а различите димензије 
називамо сличним. 
Два слична објекта могу доста разликовати, оно што им даје исти 
облик јесу сачуване размере између било које двe дужи.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици обрађују, уз помоћ наставника, пример 1. у уџбенику на 
страни 150. 
При мерењу дужине, за јединицу мере можемо изабрати било коју дуж. 
Променом јединице мере мења се и одговарајући мерни број, али се не 
мења размера две дужи. 
 
Размера (однос) две дужи је количник мерних бројева те две дужи, 
мерених истом јединицом мере. 
 
Размера две дужи не зависи од јединице мере којом су оне мерене. 
Важно је само да су мерене истом јединицом мере. 
 
Ученици обрађују, уз помоћ наставника, пример 2. у уџбенику на 
страни 151. 
 
  
Ученици раде пример 3. у уџбенику на страни 152. 
Ученици раде пример 4. у уџбенику на страни 152. 
 
Задатак 1. – Ученици раде уз помоћ наставника. 

Математика 3. разред (Мерење дужине дужи), 
Математика 5. разред (Основни геометријски објекти - дуж), 
Математика 5. разред (Размера) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



Дат је троугао ABC . Ако је 1A  средиште странице BC , а T  тежиште 

овог троугла, одредити размере 
11

11

1

11 ,,,,
TA
AT

TA
AA

AT
AA

CA
BA

BC
BA

. 

 
Ако је позната размера две дужи и дужина једне од њих, онда 
једноставно одређујемо и дужину друге. 
 
Задатак 2. – Наставник објашњава.                                                                                        

а) Ако је 
4
3

=
CD
AB  и CD =12,4cm, одредити дужину дужи AB .     

б) Ако је 
5
2

=
MN
KL  и KL =10,5cm, одредити дужину дужи MN .  

Задатак 3.– Ученици раде самостално на табли или у свесци. Нека је 

7
2

=
CD
AB . 

а) Ако је AB =21,7cm, одредити дужину дужи CD . 
б) Ако је CD =21,7cm, одредити дужину дужи AB . 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: Шта је размера две дужи?  
Како размера две дужи зависи од јединице мере којом су оне мерене? 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 91, задаци 1, 2,3. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 130. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Самерљиве и несамерљиве дужи 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмовима самерљивих и несамерљивих дужи 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појмове самерљивих и несамерљивих дужи; 
• на основу вредности размере, науче да закључују да 

ли су дужи самерљиве или несамерљиве. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Рационални бројеви), 
Математика 7. разред (Ирационални бројеви), 
Математика 7. разред (Примене Питагорине теореме на квадрат, правоугаоник и троугао) 
Математика 7. разред (Размера дужи) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  

Поновити:                                                                                                        
Који су бројеви рационални?                                                                      
Који су бројеви ирационални?                                                                                                  
Шта је размера две дужи?     
 
Заједничка мера две дужи јесте јединица мере таква да се дужине обе 
дужи могу изразити природним бројем.        

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Дуж  SF  је заједничка мера дужи AB  и CD  ако су при избору дужи 
SF  за јединицу мере мерни бројеви дужина дужи AB иCD  
природни бројеви. 
 

У случају да постоји заједничка мера за две дужи, онда је размера 

те две дужи разломак, то јест рационалан број. 

 

Ако је размера две дужи рационалан број, онда те две дужи имају 

заједничку меру.  

(Из 
n

CD
m
AB

n
m

CD
AB

=⇒= , па је заједничка мера дужи AB  и CD  дуж 

која је једнака m -том делу дужи AB , односно n -том делу дужи CD .  

 

Ако ову дуж  (
m
AB  или 

n
CD ) узмемо за јединицу мере, онда је m  мерни 

број дужине дужи AB ,  а n  мерни број дужине дужи CD .) 

 

Размера две дужи не мора увек бити рационалан број (разломак), 

већ може бити и ирационалан број.  

Односно, постоје дужи које немају заједничку меру.  

Пример: однос дијагонале квадрата и његове странице је 2 , дакле 

ирационалан број. ( 22 =⇒=
a
dad ) 



Ако је размера две дужи рационалан број, кажемо да су те две дужи 
самерљиве.  
Уколико је пак размера две дужи ирационалан број, кажемо да су 
те две дужи несамерљиве. 
 
Дијагонала и страница квадрата су несамерљиве дужи (немају 
заједничку меру; не по сто ји дуж ко ју бисмо  мо гли да изабер емо за 
јединицу мере тако да мерни бројеви дужина странице и дијагонале 
квадрата буду природни бројеви). 
 
Пример 1– Наставник ради, разјашњавајући још једном појам 
самерљивих и несамерљивих дужи. 
 

• Да ли је висина једнакостраничног троугла  самерљива са 
његовом страницом?  

Ако је a  страница тог троугла, онда је 
2

3ah = , па је 
2
3

=
a
h . 

 Како је 
2
3  ирационалан број, следи да страница и висина 

једнакостраничног троугла нису самерљиве дужи. 
 

• Да ли су висина једнакостраничног троугла и полупречник 
његове описане кружнице самерљиве дужи?  

3
2

3
2

=⇒=
h
RhR ⇒  Висина једнакостраничног троугла и полупречник 

његове описане кружнице јесу самерљиве дужи. 
 

• Да ли су висина једнакостраничног троугла и полупречник 
његове уписане кружнице самерљиве дужи?  

3
1

3
1

=⇒=
h
rhr ⇒  Висина једнакостраничног троугла и полупречник 

његове уписане кружнице јесу самерљиве дужи. 
 
 
Задатак 1.– Ученици самостално раде, у свескама и на табли. 
 
Испитај међусобну самерљивост странице ( a ), полупречника уписане 
кружнице ( r ), полупречника описане кружнице ( R ), дуже дијагонале 
( D ) и краће дијагонале ( d ) правилног шестоугла, па попуни табелу.  
 
Задатак 2.– Ученици самостално раде, у свескама и на табли. 
 
Да ли је хипотенуза правоуглог троугла самерљива са катетама a  и b  
ако је:  



а) cmbcma 8,6 == ;   б) cmbcma 3,1 == ;  в) cmbcma 3,1 == ? 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                    

Када су две дужи самерљиве?                                                                   

Када су две дужи несамерљиве? 

Домаћи задатак:      Завршити преостале задатке кући.                                                                                      

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 131.132. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Конструктивна подела дужи у датој размери m : n (m, n ∈ N) 

Обрада,утврђивање Фронтални,индивидуални 
Упознавање ученика са поступком конструктивне поделе дате дужи на одређени број 
једнаких делова и поступком конструктивне поделе дате дужи у датој  
размери ( )Nnmnm ∈,: , 
Вежбање примене конструктивне поделе дате дужи на одређени број делова 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да конструктивним путем поделе дату дуж на 

одређен број једнаких делова; 
• науче да конструктивним путем поделе дату дуж у 

датој размери ( )Nnmnm ∈,: . 
• поменуте  поступке знају да примене у задацима 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Подударност троуглова), 
Математика 7. разред (Размера дужи) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.                                                                          

Поновити:                                                                                                                

Шта је размера две дужи?  

Када су две дужи самерљиве? 

 Када су две дужи несамерљиве? 

Како бисмо дуж чија је дужина (на пример) 5cm  поделили у размери 

3:2?  

 Како ћемо дуж чија је дужина ирационалан број поделити на (на 

пример) пет једнаких делова? 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Конструктивна подела дужи на делове чија је размера количник 

два природна броја своди се на поделу те дужи на једнаке делове.  

 

Да бисмо дату дуж поделили на самерљиве делове, потребно је прво 

конструктивно одредити заједничку меру тих делова 

 

Конструктивна подела дужи на једнаке делове заснива се на следећој 

теореми. 

Паралелне праве секу оба крака угла.  

Ако паралелне праве на једном краку неког угла образују једнаке 

одсечке, онда су и одсечци на другом краку међусобно једнаки.                

 
Пример 1.– ради наставник. 
 
Поделити дату дуж AB  на 5 једнаких делова. 
 
Слично поступамо уколико треба дату дуж поделити на неки други 
број једнаких делова. 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 
Задатак 1. - раде ученици самостално, на табли и у свескама  
 
Нацртај произвољну дуж и подели је на:  а) 6 једнаких делова. 
 
Ако дуж треба поделити у размери nm : ( )Nnm ∈, , прво је треба 
поделити на nm +  једнаких делова, а затим изабрати одговарајућу 
тачку која је за m  делова удаљена од једног краја и n  делова од 
другог краја. 

 
 
Пример 2.– ради наставник. 
 
Поделити дату дуж AB  у размери 3:4, односно одредити тачку C  дужи 

AB  такву да је 
4
3

=
CB
AC . 

 
Задатак 2. - раде ученици самостално, на табли и у свескама  
 
Нацртај произвољну дуж и подели је у размери  2:5. 
 
Збирка задатака,стрна 93.задаци 19.20.21.22.23.28.29. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 3.– ради наставник  
 
На правој произвољно изабери тачке које одговарају бројевима 0 и 1, а 
затим конструиши тачке које одговарају бројевима:                                                                                          

а) 
5
23 ;     в) 5

5
1
+ .      

Домаћи задатак:  

Збирка задатака, страна 92, задатак 17.18. 

 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 133.134. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Пропорционалност дужи 

Обрада , утврђивање Фронтални , индивидуални 
Одређивање дужине дужи у пару пропорционалних дужи 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам пропорционалних дужи;  
• науче да одређују дужине дужи у пару 

пропорционалних дужи. 
• Увежбају одређивање дужине дужи у пару 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Размера дужи), 
Математика 7. разред (Пропорција и њене примене) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Поновити:    
Шта је размера две дужи? 
 Шта је пропорција?  
Које су особине пропорције?   
Већ смо говорили да је сличност нека два објекта последица једнакости 
размера одговарајућих парова дужи.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ако су размере два пара дужи једнаке, онда кажемо да је један пар 
дужи пропорционалан другом пару. 
 

Ако су cba ,,  и d  позитивни бројеви такви да је 
d
c

b
a
= , тада је: 

a
b

c
d

d
b

c
a

a
c

b
dbcad ==== ,,, .                                                                 

     
                    
Пример 1.– Наставник ради. 
 
Ако су неке четири дужи пропорционалне и познате су дужине три 
дужи, одредити дужину четврте дужи. 
 
а) Ако је cmEFcmCD 6,5 ==  и cmGH 3= , одредити дужину дужи AB .  
б)  Ако  је cmEFmmAB 2,16 ==  и dmGH 1= , одредити дужину дужи 
CD .                                                                                     
 
Задатак 1.– Раде ученици самостално и свескама и на табли.  
 

Ако је 
GH
EF

CD
AB

=  и 

 
а) cmGHdmEFdmCD 5,7,2 === , одреди дужину дужи AB ; 
 
б) cmGHcmEFcmAB 2,1,5,3 === ,одреди дужину дужи CD ;  
 
в) cmEFcmCDmmAB 3,2,2,2 === ,одреди дужину дужи GH ; 
 
г) cmGHcmCDcmAB 12,4,5 === , одреди дужину дужи EF . 
 
Задатак 2.– Раде ученици самостално и свескама и на табли.  



 
На основу слике провери једнакост                                     
датих размера.  

1) 
DE
BC

AE
AC

AD
AB ,, ; 2) 

DE
AD

BC
AB , ; 3) 

AD
AE

AB
AC , . 

 
 
Ако су три и више размера међусобно једнаке, на пример 

f
e

d
c

b
a

== , корисно је увести такозвани коефицијент 

пропорционалности k ,    k
f
e

d
c

b
a

=== ,  

односно посматрати једнакости    .,, kfekdckba ===  
 
Пример 2.– Наставник ради. 
 

Ако је 
f
e

d
c

b
a

== , доказати да је и =
−+
−+

fdb
eca

f
e

d
c

b
a

== .     

 
     Збирка задатака,страна  91. Задаци 2.3.4.5.6.                                  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 3.– Раде ученици самостално и свескама и на табли. 
  
Нека су ba,  и c  странице троугла ABC , а 11 ,ba  и 1c  странице троугла 

111 CBA . Ако је k
c
c

b
b

a
a

===
111

, доказати да је и k
O
O

=
1

, где су O  и 1O  

обими троуглова ABC  и 111 CBA . 
 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 92, задатак 14.15.16. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 135. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Пропорционалност дужи 

Утврђивање Индивидуални 
Примена стеченог знања о пропорционалности дужи 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају одређивање дужине дужи у пару 

пропорционалних дужи; 
• примењују стечено знање у решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 

самостално решавају. 

 

Збирка задатака, 
страна 93, задаци 20.21.22.23. 
страна 92, задатак 11.12. 
 

Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 

решавање задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 

инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 

на развијању педантности .  

Ученици решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 

им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:                                                                                    

Збирка задатака,  

страна 93, задатак 30, 

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 136.137. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Сличност троуглова 

Обрада,Утврђивање ОБЛИК РАДА:  

Уочавање парова одговарајућих страница у сличним троугловима 
Упознавање ученика са појмом сличности троуглова 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам сличних објеката и појам сличности 

као пресликавања при којем је инваријанта размера 
дужи; 

• упознају појам сличности троуглова; 
• усвоје дефиниције и ставове о сличности троуглова; 
• умеју да примењују дефиницију и ставове у 

задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за уочавање односа и облика међу 

фигурама; 
• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа дoмаћег задатка.                                                                
Поновити:   
Ако је позната дужина једне (било које) странице правоуглог троугла 
чији су оштри углови 30° и 60°, како одређујемо дужине остале две 
странице?   
Када су два објекта слична?    
                                                                                                                                                      
Пример 1.– ради наставник. 

Посматрајмо два  правоугла троугла чији су  оштри углови 30° и 60°, 

при чему је 0
1 30=∠=∠ AA , 0

1 60=∠=∠ BB   и  0
1 90=∠=∠ CC .         

                                                                            
 

Специјално за дате троуглове, на основу тих формула имамо: 

2,
2
3,

3
1

===
a
c

c
b

b
a , али и 2,

2
3,

3
1

1

1

1

1

1

1 ===
a
c

c
b

b
a .  

 

У сваком правоуглом троуглу чији су оштри углови 30° и 60° важи:                                                                                                                       

▪ однос хипотенузе и катете које граде угао од 60° је 2,  

 ▪ однос хипотенузе и катете које граде угао од 30° је 
2
3 , 

Математика 6. разред (Подударност троуглова), 
Математика 7. разред (Правоугли троугао чији су оштри углови 30° и 60°), 
Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме),  
Математика 7. разред (Пропорционалност дужи),  
Математика 7, разред (Пропорције) 

MA3.3.6. 



 ▪ однос веће и мање катете је 3 .          

 

Уочену константност односа парова страница које граде исте 

углове можемо записати и на следећи начин: 
1

1

1

1

1

1 ,,
a
c

a
c

c
b

c
b

b
a

b
a

=== .                                                                                  

Ако заменимо места унутрашњим члановима у свакој од добијених 

пропорција, добијамо 
111111

,,
a
a

c
c

c
c

b
b

b
b

a
a

=== ,  што краће 

записујемо 
111 c
c

b
b

a
a

== .   

 

У датим троугловима , AB и 11BA , BC  и 11CB ,CA  и 11 AC  су парови 

пропорционалних страница, односно, одговарајуће странице ова два 

троугла су пропорционалне.                         

 Истаћи да страница троугла ABC  одговара страници троугла 111 CBA  

када се оне налазе наспрам углова који су једнаки. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задатак 1.- Раде ученици. 
 
На слици су дата два једнакокрако-правоугла троугла, ABC∆  и 

111 CBA∆ .  

Доказати да је 
111111 AC

CA
CB

BC
BA

AB
== . 

 
 
Задатак 2.– Раде ученици. 
 
Нека су M  и N  редом средишта страница AC  и BC  троугла ABC . 
Због чега троуглови ABC  и MNC  имају једнаке углове? Који парови 
углова су једнаки? Да ли су парови одговарајућих страница ова два 

троугла међусобно пропорционални, то јест да ли је 
CM
CA

NC
BC

MN
AB

== ? 



Зашто? 
 
Једнакост углова два троугла, с једне стране, и пропорционалност 
њихових одговарајућих страница, с друге стране, јесу својства која 
следе једно из другог. 
 
Ако су углови два троугла једнаки, онда су парови одговарајућих 
страница међусобно пропорционални. 

              
QP
AB

RQ
CA

PR
BC

==                                                                                                      

 
 Троуглове који имају једнаке углове и пропорционалне 
одговарајуће странице називамо сличним. 
 
Слични троуглови имају једнаке углове и пропорционалне 
одговарајуће странице. 
 
Ако два троугла имају једнаке углове, онда су ти троуглови слични. 
 
Сличност троуглова ABC и 111 CBA  записујемо ABC∆ ~ 111 CBA∆ . 
 

 
 
Пример 2.– ради наставник. 
 
Ако је BC || 11CB  доказати да је ABC∆ ~ 11CAB∆ . 

 
 
 
Уџбеник,страна 159.примери 3.4. 
Уџбеник,стране 160, и 161, примери 5.и 6. 

 

Уџбеник, страна 162,задаци 1.2.3.4.5.6. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Задатак 3.– Ученици одговорају на постављено питање.. 

Да ли су слична два једнакокрака троугла који имају исти угао при 



врху? 

 Зашто? 

 

Домаћи задатак:  

 Збирка задатака, страна 94, задатак 1.2.3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 138. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Примене сличности троуглова 
Утврђивање 
 

Индивидуални 
Упознавање ученика са применама сличности троуглова у решавању проблема 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о сличности 

троуглова; 
• увежбају примену знања о сличности троуглова у 

решавању проблема. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за уочавање односа и облика међу 

фигурама; 
• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију, географска карта 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити:  Када су два троугла слична? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Грчки математичар Талес је примењујући сличност троуглова умео да 
одреди висине египатских пирамида мерећи дужине њихoвих сенки. 
  
Талес (око 634-546. старе ере) из Милета у Малој Азији, свестрани 
легедарни филозоф, геометричар и астроном старог века 
 
Пример 1.– Наставник ради. 
Штап дужине 1,5m, вертикално постављен у односу на тло, баца сенку 
дужине 0,8m. Истовремено, сенка дрвета дугачка је 2,4m. Уочавањем 
сличних троуглова одређујемо висину дрвета. (Нацртати скице на 
табли.)                                                                                           
Ови правоугли троуглови су слични, па су им одговарајуће странице 
пропорционалне. 

Из једнакости 
4,28,0

5,1 x
=  налазимо да је висина дрвета     

                                                                                                              
Задатак 1. – Ученици раде самостално, у свесци и на табли. 
Сличност нам омогућава да одредимо растојања до места која су 
неприступачна, односно када је тешко или немогуће одредити 
растојање директним мерењем. Тада се мере углови.  
 
Задатак 2.– Наставник ради. 
а) Конструиши троугао 111 CBA  такав да је 0

111 75=∠ BAC , 
0

111 60=∠ CBA  и cmBA 511 = . Измери дужине страница 11CA  и  

Историја 5.разред (Култура Старе Грчке - филозофија, науке, књижевност, живот Старих 
Грка), 
Историја 5.разред (Египат је дар Нила),  
Географија 7. разред (Југозападна Азија - географски преглед),  
Географија 7. разред (Државе северне Африке - Египат), 

    
MA3.3.6. 



11CB  (изрази их целим бројем милиметара). 
б) На основу скице (у задатку 2. у уџбенику на страни 158), поступајући 
као у претходном примеру, одреди растојање тачака  
A  и B  до тврђаве C  која се налази на острву. 
Да бисмо доказали сличност два троугла, довољно је да докажемо да су 
два угла једног троугла једнака двама угловима другог. 
 Из те две једнакости закључујемо да су једнаки и преостали углови, јер 
је збир углова у троуглу константан. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 95, задаци 7.8.9. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 139. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност 
Примене сличности троуглова 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација стеченог знања о размери и пропорционалности дужи, сличности 
троуглова и примени сличности троуглова у решавању проблема 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде и прошире стечено знање о сличности 

троуглова; 
• увежбају примену знања о сличности троуглова у 

решавању проблема. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособе за уочавање односа и облика међу 

фигурама; 
• стичу навику брзог и тачног рачунања; 
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају способности 
за индуктивни облик закључивања. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• способност самопроцене;  
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 7. разред (Пропорције) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновити: 

Шта је размера две дужи? 

Када су две дужи самерљиве? 

Када су две дужи несамерљиве?  

Шта је пропорција?  

Које су особине пропорције?                                                                              

Када кажемо да је један пар дужи пропорционалан другом пару?  

Када су два троугла подударна?  

Када су два троугла слична?                                                                                  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тест – Сличност --у прилогу 

Наставник, прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неоходна и додатна објашњења и 
инструкције и инсистира на поступности и систематичности при раду, 
на развијању педантности.  

Ученици решавају задатке у свесци и на табли и траже помоћ уколико 
им је потребна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  

Знам за више, страна 96, задаци 14.15.16.17. 

 

MA3.3.6. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наставник дели ученицима листиће са задацима и даје краћа упутства о 
раду. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци: 
 
1.Израчунај мере назначених углова са слике. 

 
2. Правоугаоник је једном дијагоналом подељен на два   
    правоугла троугла. Упореди обиме и површине описаних  
    кругова око свака од ова два троугла и обим и површину круга 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 140. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА:    - 
 Четврти писмени задатак 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области Круг и Сличност и како умеју да  их примењују у 
решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

Самосталан рад 
Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



    описаног око тог правоугаоника. 
3. Израчунај колико у природи износи растојање између два  
    објекта ако је на карти чија је размера 1:25000 њихова  
    удаљеност 5cm. 
4. Дуж АВ=8cm подели тачкама С и D тако да је АС:СD:DВ у  
   размери 1:2:4. 
   
5. У правоуглом троуглу АВС висина СD одговара хипотенузи. 
    а) Докажи да је троугао АСD сличан троуглу СВD; 
    б)Одреди дужине одсечака АD и ВD ако је АВ=10cm и ВС=8cm. 
 
Напомена: Дати задаци су само предлог – задатке треба прилагодити 
могућностима ученика. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Најава завршетка рада. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Упознавање ученика са резултатима на провери знања путем писменог 
задатка. 
Изнети бодовање задатака и скалу оцењивања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Анализа и решавање задатака. 
Сваки задатак се анализира, указује се на најчешће грешке. Ученици 
решавају нетачне задатак у вежбанкама. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Запажања наставника и давање сугестија како превазићи одређене 
проблеме. 
Указивање на најчешће пропусте и грешке приликом израде задатака. 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 141. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: -    
 Исправак четвртог писменог задатка 

Систематизација Индивидуални, фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• уз помоћ резултата сагледају грешке и појасне их, са 

циљем да их не понављају; 
• да критички и самокритички анализирају писмени 

задатак и развијају објективно мишљење; 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да схвате да се на грешкама учи, како на 
својим, тако и на туђим. 

Самостални рад, дијалошка 
Креда, табла, листићи са задацима, 
прибор за геометрију, вежбанка 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:- 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 142. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА: -    
 Систематизација градива 

Систематизација Индивидуални 
Понављање и систематизација појмова, дефиниција, поступака, ставова и концепата 
научених у областима РЕАЛНИ БРОЈЕВИ, ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА, СТЕПЕНОВАЊЕ, 
МНОГОУГАО, ПОЛИНОМИ, ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ, КРУГ и СЛИЧНОСТ. 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• понове и систематизују појмове и поступке научене 

у областима РЕАЛНИ БРОЈЕВИ, ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА, СТЕПЕНОВАЊЕ, МНОГОУГАО, 
ПОЛИНОМИ, ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ, КРУГ и 
СЛИЧНОСТ. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• развијају вештину и способности решавања 

проблемских задатака (проблема); 
• развијају вештину процењивања решења проблема 

то јест најефикаснијег приступа решавању 
постављеног проблема; 

• увежбају формирање израза на основу текстуалних 
задатака и да израчунавају његову вредност 
користећи својства комутативности, 
асоцијативности и  дистрибутивности; 

• стичу навику да сами одлучују о путевима за 
решавање задатака, као и навику да размишљају о 
карактеру решења задатка; 

• развију, усаврше вештину брзог израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају способност уочавања функционалних 
зависности међу величинама, као и табеларног 
приказивања тих зависности; 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
правилно коришћење прибора; 

• применом мисаоних операција, нарочито 
апстракције и генерализације, развијају математичко 
мишљење и способности за индуктивни облик 
закључивања; 

• развијају математичко мишљење, нарочито 
применом мисаоних операција, идентификације и 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

 Наставник дели тестове ученицима, које је претходно ископирао. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају задатке из датог теста у свесци и на 
табли и траже помоћ уколико им је потребна. 
 
 
Наставник прати рад ученика, усмерава их на правилно решавање 
задатака, даје инструкције и неопходна и додатна објашњења и 
инсистира на поступности и систематичности при раду, на развијању 
педантности и уредности . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 

претходних задатака. 

диференцијације и закључивања по аналогији; 
• оспособљавају се да у доказима користе индуктивни 

и дедуктивни начин закључивања; 
• се оспособљавају да уопштавају и изводе закључке 

индивидуалним путем. 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да развијају: 
• концентрацију; 
• способност за упоран и предан рад;  
• поступност и систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  
• позитиван однос према математици и уважавање 

математике као подручја људске делатности;  
• самопоуздање и поверење у властите математичке 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Креда, табла, прибор за геометрију, тест 
из Приручника 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



Домаћи задатак: Неурађени задаци са часа. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 143. РАЗРЕД: СЕДМИ ДАТУМ:

НАСТАВНА ТЕМА:    -

Годишњи тест

Систематизација Индивидуални
Вредновање степена усвојених наставних садржаја.

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове 
из области РЕАЛНИ БРОЈЕВИ, ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА, 
СТЕПЕНОВАЊЕ, МНОГОУГАО, ПОЛИНОМИ, ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ, 
КРУГ и СЛИЧНОСТ и како умеју да  их примењују у 
решавању задатака.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: -

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: -

Самостални рад
Листићи са задацима, прибор за 
геометрију

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

УВОДНИ ДЕО 
ЧАСА

Наставник дели ученицима листиће са задацима и даје краћа упутства о 
раду.
Предлог

ГЛАВНИ ДЕО 
ЧАСА

Задаци:
1. Израчунај вредности израза:

1) (–42) – 42 ∙
4
1  + (–4)2 ;  2) 32 ∙

3
2 – 10 ∙ 0,32 ;

3)
9
23

3
23

3
2 22

−+





−⋅+−   4) 8  1,0

3  6
166  4 −⋅+ .

2. Дијагонала квадрата је 6 2 cm. Израчунај:
1) страницу квадрата; 2) обим квадрата; 3) површину квадрата.

3. У једнакокраком трапезу једна основица је 10cm, угао на тој 
основици 45º, а дужина средње линије је 8cm. Површина тог 
трапеза је:

1) 8cm2; 2) 8 2 cm2; 3) 16cm2; 4) 16 2 cm2.



4. Упрости изразе:

1) (x16 ∙ x9); 2) x11 : (x3) ;   3) (x)6 ∙ (–x)7 ; 

4) (x3)2 : x4 ;     5) 37

48

: xx
xx ⋅ ; 6) ( )

2

624 :
x

xx .

5. Реши једначине:

1) (2x – 1)2 – 4x2 = 17; 2) (2x + 3) (2x – 3) – 4x2 – 5x = 11.

6. Израчунај обим, површину и полупречник описаног круга 
правилног шестоугла чији је полупречник уписаног кругa 2cm.

О = _______ ;   ro = _______ ;   P = _______ ;  

7. Које од тачака А(3, 3), B(–2, –3), C(–3, –2), D( 2 , 3 2 ), E(3 2 , 2

2 ) припадају графику функције y = 
x
6  (x ≠ 0) ?

1) В и С; 
2) C и D; 3) C, D и E;  4) B, C и D. 

(Заокружи број испред тачног одговора.)

8. Цена робе је повећана 20 % и сада кошта 2400 динара. Колико 
динара је коштала та роба пре поскупљења? 

1) 480;  2) 1920; 
 3) 2000; 
 4) 2380.

(Заокружи број испред тачног одговора.)

9. Обим круга је 12,56cm (π ≈ 3,14). Површина тог круга је:

1) 12,56pcm2; 2) 25,12pcm2; 3) 37,68pcm2; 4) 50,24pcm2.

(Заокружи број испред тачног одговора.)  

10. Странице троугла су 9cm, 12cm и 15cm. Дужина најдуже странце 
сличног троугла чији је обим 24 cm је:

1) 8cm;  2) 10cm;  3) 18cm; 4) 
12,5cm.

(Заокружи број испред тачног одговора.)  

ЗАВРШНИ ДЕО 
ЧАСА

Најава завршетка рада.



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Упознавање ученика са општим и појединачним резултатима на 
провери знања путем годишњег теста. 
Изнети бодовање задатака и скалу оцењивања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 

Анализа и решавање задатака. 
 
Најтежи или задаци на којима се највише грешило се анализирају. 
 
Ученици решавају нетачне задатак у својим свескама и траже помоћ око 
разјашњавања нејасноћа. 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 144. 
 

РАЗРЕД: СЕДМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА:-     
 Анализа резултата теста. Закључивање оцена 

Систематизација Фронтални 
Анализа резултата годишњег теста и закључивање оцена. 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја и упознавање ученика са оценом 
степена усвојености наставних садржаја у току школске године 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• уз помоћ резултата сагледају грешке и појасне их, са 

циљем да их не понављају; 
• да критички и самокритички анализирају писмени 

задатак и развијају објективно мишљење. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

- 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да  
• схвате да се на грешкама учи, како на својим, тако и на 

туђим; 
• учешћем у предлагању оцена изграђују критички однос 

према раду и резултатима рада. 
Дијалошка 

Креда, табла 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 Наставник тражи од ученика да самокритички дају предлог оцене коју 
су својим знањем, радом и залагањем у току целе школске године 
заслужили.  
 
Наставник даје свој предлог оцене, образлажући за сваког ученика 
појединачно и на крају закључује оцену. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Наставник даје општу оцену рада, залагања и постигнућа целог 
одељења у току школске године и даје предлоге за њихово побољшање 
у току следеће године. 
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