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Редни 
број 
наставне 
теме 

 
    Назив наставне теме 

Број 
часова 
по теми 

Број часова за  
Напомена обраду утврђ. систем. 

1. Сличност троуглова 7 2 5 -  

2. Тачка, права и раван 12 6 4 1  

3. Линеарне једначине и 
линеарне неједначине са 
једном непознатом 

19 8 11 -  

4. Призма 14 6 6 2  

5. Пирамида 18 7 9 2  

6. Линеарна функција 13 5 6 2  

7. Графичко представљање 
статистичких података 

9 3 5 1  

8. Систем линеарних 
једначина са две непознате 

12 5 6 1  

9. Ваљак 8 3 4 1  

10. Купа 11 4 5 2  

11. Лопта 5 2 1 2  

 ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ 
ЗАДАЦИ 

8  4 4  

 СВЕГА 136 49 62 25  

 

 

 



                           Оперативни задаци  

 

Ученике треба оспособити да: 

 - умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с 
једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче 
графички;  

- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи 
једначине;  

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам 
функције и њеног графика;  

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, 
тако да могу да цртају и читају разне графике линеарне функције;  

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе 

дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и да је користе;  

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору;  

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; - 

 науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју 
да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела;  

- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других 
области;  

- примењују елементе дедуктивног закључивања.  

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА  

Талесова теорама. 

 Сличност троуглова, примена сличности на правоугли троугао.  

 



ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН  

Однос тачке и праве, тачке и равни.  

Елементи који одређују положај праве и равни.  

Односи правих; мимоилазне праве.  

Односи праве и равни, нормала на раван, растојање тачке од равни.  

Односи две равни; појам диедра.  

Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве).  

Нагибни угао праве према равни. Рогаљ. Полиедар.  

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ  

Линеарна једначина.  

Еквивалентност једначина.  

Решавање линеарних једначина с једном непознатом.  

Линеарна неједначина.  

Еквивалентност неједначина.  

Решавање једноставнијих примера линеарних неједначина с једном непознатом. Примена.  

 

ПРИЗМА  

Призма: појам, врсте, елементи 

Мрежа призме. Површина призме: површина праве четворостране, правилне тростране и 
правилне шестостране призме. 

 Запремина призме. Запремина призме: праве четворостране призме, правилне тростране и 
правилне шестостране призме; маса тела.  

 

ПИРАМИДА  

Пирамида; појам, врсте, елементи.  

Мрежа пирамиде.Површина пирамиде; израчунавање површине четворостране, правилне 
тростране и правилне шестостране пирамиде. 



 Запремина пирамиде. Запремина четворостране пирамиде, правилне тростране и правилне 
шестостране пирамиде.  

 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА  

Линеарна функција ( y = ax + b). 

 График линеарне функције; нула функције.  

Имплицитни облик задавања линеарне функције.  

Цртање и читање графика линеарних функција. 

 

 ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА  

Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему.  

Графичко представљање статистичких података у облику дијаграма (стубачних, кружних,...). 
Рачунање средње вредности – медијане.  

Поређење вредности узорка са средњом вредношћу.  

 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ  

Појам линеарне једначине с две непознате.  

Појам система од две линеарне једначине с две непознате. Еквивалентност система линеарних 
једначина.  

Решавање система методом замене и методом супротних коефицијената; графички приказ 
решавања. Разноврсни примери примене система линеарних једначина у решавању проблема 
из живота, геометрије, физике и др.  

 

ВАЉАК  

Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка.  

Површина и запремина правог ваљка.  

 

КУПА  



Купа и њени елементи. Мрежа купе.  

Површина и запремина праве купе.  

 

ЛОПТА  

Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни.  

Површина и запремина лопте.  

 

 

Напомена:  

Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова 

 

НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Сличност троуглова (8; 3 + 5)  

Тачка, права и раван (12; 6 + 6)  

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (18; 6 + 12)  

Призма (14; 6 + 8)  

Пирамида (16; 6 + 10)  

Линеарна функција (12; 5 + 7 

Системи линеарних једначина с две непознате (12; 6 + 6)  

Графичко представљање статистичких података (8; 4 + 4) 

 Ваљак (10; 4 + 6)  

Купа (12; 4 + 8)  

Лопта (6; 3 + 3)  

 

 

Сличност троуглова.– Дефинисати сличност троуглова преко једнакости углова. Талесова 
теорема (без доказа). Поређење троуглова по сличности – коефицијент сличности. Применити 
сличност на правоугли троугао и на тај начин извести Питагорину теорему.  



Тачка, права, раван. – Ученике упознати с међусобним односима тачака, правих и равни у 
простору и коришћењем модела и објеката у реалном окружењу и на сликама (цртежима) 
којима се представљају. Елементе који одређују раван (три неколинеарне тачке, две праве које 
се секу или су паралелне), однос двеју равни, диедар и његов угао, представљати сликама и на 
тај начин развијати ту врсту просторног сагледавања.  

Посебно посветити пажњу односу равни и на њој нормалне праве. Ортогонална пројекција 
тачке на раван и ортогонално пројектовање (тачка-по- тачка) дужи, троуглова и четвороуглова. 
Уочавати две, три, односно четири тачке ових објеката који потпуно одређују ту пројекцију и 
запажати кад и која од њихових својстава се чувају при том пројектовању, а која не. Наставник 
треба да демонстрира ова својства користећи припремљени материјал, а не да захтева да то 
ученици самостално раде.  

Обрадити триедар и однос његових углова, конвексни рогаљ (коришћењем једноставног 
папирног модела може се демонстрирати – али без строгог доказивања – да је збир његових 
ивичних углова мањи од 360°). Полиедар као тело ограничено коначним бројем полигона. 
Неки основни полиедри ће се детаљније обрађивати (види даље).  

Линеарне једначине и неједначине. До сада су ученици решавали само једноставне 
примере једначина и неједначина, ослањајући се на везе међу операцијама и на ствојства 
збира и производа. Сад се решавају и сложенији примери, применом правила којима се 
једначине и неједначине трансформишу у њима еквивалентне. Зато је потребно обновити 
појам алгебарског израза са променљивом и основна правила рачунања с бројевима. Истаћи 
да ова правила важе и кад се бројеви замене изразима са променљивом.  

Два израза су еквивалентна (идентички једнака) ако се један од њих добија из другог 
применом правила рачунања у коначном броју корака. Истаћи чињеницу да су вредности двају 
еквивалантних израза једнаке за све допустиве вредности променљивих.  

Треба рећи да је алгебарски израз с променљивом x линеаран ако је еквивалентан изразу 
облика ax+b, и једначина (неједначина) је линеарна ако је еквивалентна једначини 
(неједначини) облика ax+b=0(ax+b>0, ax+b 

Геометријска тела – Да би ученици што лакше упознали геометријска тела (призму, 
пирамиду, ваљак, купу и лопту), њихове елементе и својства и научили да израчунавају 
површинe и запреминe ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. 
Препоручљиво је да и сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела. 
Израчунавати површине и запремине само оних тела која су наведена у програму. Извођење 
формуле за запремину везивати за прихваћену формулу за запремину квадра. Погодним 
примерима из физике показати везу између запремине, масе и густине тела.  

Рачунати површине и запремине преко основних елемената (датих одговарајућим формулама) 
као и с њима зависних елемената (дужине ивица, бочне висине, полупречника описаног или 
уписаног круга,...). Практично примењивати ова знања кроз различите конкретне примере 
рачунања површина и запремина објеката из окружења.  



Линеарна функција – Говорити о линеарној функцији не уводећи општи појам функције. 
Детаљно обрадити линеарну функцију и њена својства и научити ученике да цртају графике и 
читају њихова својства.  

Графичко представљање статистичких података – За примере статистичких података 
наведених у садржају програма бирати податке које ученици овог узраста разумеју и који за 
њих имају релевантно значење: школске оцене и просеци, резултати медицинских мерења и 
сличне податке из свакодневног живота.  

Системи линеарних једначина с две непознате. – Ученици треба да упознају линеарну 
једначину с две непознате, график једначине с две непознате (права) и појам система 
једначина; они треба да знају да је график једначине аx + by + c=0, где је а ≠ 0 или b ≠ 0 права и 
да умеју да нацртају тај график.  

Графички приказ и интерпретација система линеарних једначина с две непознате имају 
значајну улогу. Решавати једноставније облике система методама замене и супротних 
коефицијената. У изучавању линеарних једначина с једном непознатом и система линеарних 
једначина значајну пажњу треба посветити у њиховој примени на решавању разних 
једноставних проблема.  

Пожељно је да се осмишљеним планирањем наставе изврши неопходно понављање и 
повезивање градива наставих садржаја из претходних разреда и „текућег“ градива, што би 
допринело да ученици на крају основне школе имају заокругљена и систематизована 
математичка знања.  

 

 

Додатна настава   

 

 

Садржаји додатне наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај 
начин бити њихова интензивнија обрада. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве 
теме водећи рачуна да су битно садржајне.  

 

 

 

 

 



                                 ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: 

* да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 
зависности у животу и друштву;  

*да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних 
задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања и за 
самообразовање;  

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

Задаци наставе математике јесу:  

*да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и 
законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу. 

* да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене 
математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 
успешно настављање образовања и укључивање у рад;  

*да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и 
апстрактног мишљења; да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и 
математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава;  

*да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 
изражавања у писменом и усменом облику;  

*да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност, 
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад; 

* да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима; да 
ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним 
бројевима, као и основне законе тих операција;  

*да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне 
односе;  

*да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; да 
ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе 
радном и политехничком васпитању и образовању;  

*да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода 
допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика; да 
ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања. 



 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА  

Основни ниво :  

• влада појмом слчичности геометријских фигура  

• разуме појам пропорционалности • 

 влада ставовима о сличности троуглова  

• користи Талесову теорему на једноставним примерима  

Средњи ниво :  

• уме да примењује особине сличности на правоугли троугао  

• уме да пореди троуглова по сличности и одређује коефицијент сличности  

• уме да примени Талесову теорему на сложенијим примерима  

Напредни ниво :  

• уме да примењује особине сличности и Талесову теорему у решавању практичних животних 
проблема  

 

ТАЧКА, ПРАВА, РАВАН  

Основни ниво :  

• влада појмовима тачка,права и раван;  

• уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор  

• разликује паралелне и нормалне праве  

• одређује међусобни положај тачке,праве и равни  

• препознаје ортогоналну пројекцију  

• препознаје полиедар  

Средњи ниво :  



• уме да „види “ простор  

• посматрањем модела уочава међусобне односе тачака, правих и равни и исте зна приказати 
цртежом  

• одређује растојање тачака и њихових пројекција  

• уме да користи особине полиедра  

Напредни ниво :  

• уме да решава комбинаторне задатке  

• закључује користећи особине паралелних и нормалних правих и равни  

• примењује научено у решавању практичних животних проблема  

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ  И ЛИНЕАРНЕ НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ  

Основни ниво: 

 • препознаје једнакост  

• уме да провери решење линеарне једначине са једном непознатом  

•решава линеарне једначине у којима се непозната појављује само у једном члану  

• препознаје неједнакост  

• решава линеарне неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану  

• записује скуп решења 

• препознаје неједнакост  

• решава линеарне неједначине у којима се непозната појављује само у једном члану  

• записује скуп решења 

Средњи ниво:  

• решава сложеније линеарне једначине  

• примењује једначине у једноставнијим текстуалним задацима  

• препознаје неједнакост  

• решава сложеније линеарне неједначине  

• примењује неједначине у једноставнијим текстуалним задацима 



Напредни ниво:  

• саставља и решава сложеније линеарне једначине  

• користи једначине решавајући сложеније текстуалне задатке  

• препознаје неједнакост  

• саставља и решава сложеније линеарне неједначине  

• користи неједначине решавајући сложеније текстуалне задатке 

 

ПРИЗМА  

Основни ниво:  

• влада појмовима коцка и квадар, 

 • уочава њихове моделе у реалним ситуацијама  

• зна њихове основне елементе  

• рачуна њихову површину и запремину  

Средњи ниво:  

• влада појмом призме  

• рачуна површину и запремину призме када су неопходни елементи непосредно дати  

Напредни ниво:  

• израчунава површину и запремину призме када неопходни елементи нису непосредно дати  

 

ПИРАМИДА  

Основни ниво:  

• влада појмом пирамиде,  

• уочава њене моделе у реалним ситуацијама  

• зна њене основне елементе  

Средњи ниво:  

• рачуна површину и запремину пирамиде када су неопходни елементи непосредно дати  

Напредни ниво:  



• израчунава површину и запремину пирамиде када неопходни елементи нису непосредно 
дати  

 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА  

Основни ниво:  

• податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто  

• одређује вредност функције дате таблицом или формулом  

Средњи ниво:  

• уочава завиисност међу променљивим,  

• зна функцију y=kx+n и графички интерпретира њена својства  

Напредни ниво:  

• зна функцију y=kx+n и графички интерпретира њена својства  

• користи особине функција  

 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА  

Основни ниво:  

• прочита и разуме податак са графикона,дијаграма или из табеле и одреди минимум и 
максимум зависне величине 

 Средњи ниво:  

• чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по неком критеријуму  

• обради прикупљене подаке и представи их табеларно или графички 

 • представља средњу вредност медијаном  

Напредни ниво:  

• тумачи дијаграме и табеле  

• прикупи,обради податке и сам састави дијаграм или табелу  

• црта график којим представља међусобну зависност величина  

 

СИСТEМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ  



Основни ниво:  

• препознаје једнакост  

• уме да провери решења система линеарних једначина са две непознате  

Средњи ниво:  

• решава системе линеарних једначина са две непознате  

• примењује једначине у једноставнијим текстуалним задацима  

Напредни ниво: 

 • саставља и решава системе линеарних једначина са две непознате  

• користи системе линеарних једначина решавајући сложеније текстуалне задатке  

 

ВАЉАК  

Основни ниво:  

• влада појмом ваљка,  

• уочава његове моделе у реалним ситуацијама  

• зна његове основне елементе  

Средњи ниво:  

• рачуна површину и запремину ваљка када су неопходни елементи непосредно дати  

Напредни ниво:  

• израчунава површину и запремину ваљка када неопходни елементи нису непосредно дати  

 

КУПА  

Основни ниво:  

• влада појмом купе,  

• уочава њене моделе у реалним ситуацијама 

 • зна њене основне елементе  

Средњи ниво:  

• рачуна површину и запремину купе када су неопходни елементи непосредно дати  



Напредни ниво:  

• израчунава површину и запремину купе када неопходни елементи нису непосредно дати  

ЛОПТА 

 Основни ниво:  

• влада појмом купе,  

• уочава њене моделе у реалним ситуацијама  

• зна њене основне елементе  

Средњи ниво:  

• рачуна површину и запремину купе када су неопходни елементи непосредно дати  

Напредни ниво:  

• израчунава површину и запремину купе када неопходни елементи нису непосредно дати 

 

 

ОБРАЗОВНО -- ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 

 

∗ 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 

 

ТАЧКА,ПРАВА И РАВАН 

 

Оспособљавање ученика да “виде” простор; да посматрањем и користећи моделе, уоче 
међусобне односе тачака, правих и равни у простору. 

Развијање способности ученика да уочене међусобне односе тачака, правих и равни знају да 
прикажу цртежом уз прецизно обележавање.  

Уочавање и упознавање ортогоналне пројекције тачке и геометријске фигуре на раван.  

Упознавање геометријских облика (диедар, рогаљ, полиедар), њихових елемената и својстава.  

Схватање полиедра као геометријског тела (део простора) ограниченог са коначно много 
многоуглова, појма површи, и појмова унутрашње и спољашње области.  

Подстицање ученика на мисаону активност и аргументовано извођење закључака. 
Оспособљавање ученика да научено градиво повезују са практичним проблемима . 
Подстицање математичке радозналости и интересовања.  

Развијање способности изражавања математичким језиком и записивања међусобних односа 
(тачака, правих и равни) математичком симболиком.  

Навикавање ученика на јасност и прецизност у писменом и усменом изражавању.  

Даље неговање и развијање:  

радних навика;  

естетске културе;  

културе понашања и наставне комуникације; 

 сарадничких односа и толеранције;  

критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и рада 
групе;  

упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.  



Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом рад. 

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

 

∗ Оспособљавање ученика да:  

− схвате основна својства једнакости и неједнакости;  

− продубе, прошире и систематизују раније стечена знања о једначинама и неједначинама;  

решавају линеарне једначине и неједначине на основу еквивалентних трансформација;  

примењују једначине и неједначине на решавање математичких и практичних проблема.  

Подстицање развоја и примене мисаоних операција при решавању теоријских и практичних 
проблема.  

Навикавање ученика да:  

систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и примењују то градиво у 
новим ситуацијама;  

контролишу исправност сваког корака при решавању задатака и проверавају добијено 
решење; анализирају и дискутују решење.  

Даље неговање и развијање: 

 радних навика; естетске културе;  

културе понашања и наставне комуникације; сарадничких односа и толеранције;  

критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и рада 
групе;  

упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.  

Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду. 

∗ Оспособљавање ученика да:  

− схвате основна својства једнакости и неједнакости;  

− продубе, прошире и систематизују раније стечена знања о једначинама и неједначинама;  

решавају линеарне једначине и неједначине на основу еквивалентних трансформација;  

примењују једначине и неједначине на решавање математичких и практичних проблема.  



Подстицање развоја и примене мисаоних операција при решавању теоријских и практичних 
проблема. 

 Навикавање ученика да:  

систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и примењују то градиво у 
новим ситуацијама;  

контролишу исправност сваког корака при решавању задатака и проверавају добијено 
решење; 

 анализирају и дискутују решење.  

Даље неговање и развијање:  

радних навика;  

естетске културе;  

културе понашања и наставне комуникације;  

сарадничких односа и толеранције;  

критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и рада 
групе;  

упорности, уредности и систематичности;  

одговорности и самосталности у раду. 

Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду. 

 

ПРИЗМА 

 

Даље продубљивање знања о полиедрима и схватање призме као полиедра (део простора).  

Упознавање елемената и својстава призме коришћењем модела, скица и слика.  

Оспособљавање ученика да умеју да:  

цртају мрежа разних призми и израђују њихове моделе (при томе неговати прецизност и 
уредност);  

на основу раније стечених знања изводе формуле за израчунавање површине и запремине 
разних призми; уочавају везу између запремине, масе и густине тела. 

 Даље подстицање развоја интелектуалних способности као што су: способност стварања 
просторне представе и примена мисаоних операција.  



Формирање општих поступака мишљења.  

Оспособљавање ученика да стечена знања о призми као геометријском телу примењују у 
пракси.  

Навикавање ученика да:  

контролишу сваки корак при изради задатака и проверавају добијене резултате;  

анализирају и дискутују добијено решење;  

на основу општих формула за површину и запремину призме, изводе појединачне за разне 
врсте призми;  

систематски понављају градиво, неопходно за разумевање новог и да га примењују у новим 
ситуацијама.  

Подстицање математичке радозналости и интересовања за математику.  

Даље неговање и развијање:  

радних навика;  

естетске културе; к 

ултуре понашања и наставне комуникације; с 

арадничких односа и толеранције;  

критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и рада 
групе;  

упорности, уредности и систематичности;  

одговорности и самосталности у раду.  

Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду 

 

ПИРАМИДА 

 

Оспособљавање ученика да:  

схвате настанак пирамиде као тела насталог пресецањем рогља са равни која сече све његове 
ивице;  

стекну основна знања о пирамиди, њеним елементима, врстама и пресецима са равни;  



умеју да уоче моделе разних пирамида, цртају њихове мреже, слике и праве моделе уз 
потребну уредност и прецизност;  

уоче зависност међу елементима пирамиде;  

самостално изводе формуле за израчунавање површине и запремине разних пирамида; 
постигну потребни ниво увежбаности у израчунавању површине и запремине (разних 
пирамида) и даље усавршавају технику рачунања;  

практично примењују стечена знања.  

Подстицање радозналости истицањем занимљивости из развоја грађевинарства код старих 
народа (облик грађевина, претпоставке о начину грађења и слично).  

Развијање способности посматрања и уочавања просторних веза међу елементима пирамиде 
и коришћење уоченог на решавање задатака. 

 Даље подстицање развоја интелектуалних способности ученика као што су способност 
стварања просторних представа и примене мисаоних операција.  

Формирање општих поступака мишљења. 

 Развијање концентрације, пажње и готовости за интелектуални рад.  

Навикавање ученика да:  

контролишу сваки корак при изради задатака и проверавају добијене резултате;  

на основу општих формула за површину и запремину пирамиде изводе самостално формуле 
за појединачне (тространу, четворострану итд.);  

систематски понављају градиво неопходно за разумевање новог и да га примењују у новим 
ситуацијама. 

 Даље неговање и развијање:  

радних навика;  

естетске културе;  

културе понашања и наставне комуникације;  

сарадничких односа и толеранције;  

критичности и објективности, нарочито у вредновању својих и туђих резултата рада и рада 
групе;  

упорности, уредности и систематичности; одговорности и самосталности у раду.  

Даље оспособљавање ученика да примењују рационалне и ефикасне методе у свом раду.  



Развијање свести о значају математике и њене примене у разним подручјима људске 
делатности. 

 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

 
Оспособљавање ученика да:  
на основу раније стечених знања продубе и прошире појам функције детаљним упознавањем 
линеарне функције и њених својстава;  
уоче зависност међу величинама;  
умеју да цртају и читају графике функција;  
умеју да одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком;  
умеју да примењују математичке методе у приказивању статистичких података, цртају 
одговарајуће графике (дијаграме) разних стања појава и процеса;  
знају практично да примењују стечена знања о функцијама.  
Развијање свести о значају математике и њене примене у разним подручјима људске 
делатности.  
Формирање општих поступака мишљења. 
 Развијање концентрације и пажње ученика.  
Оспособљавање ученика за примену метода и техника самосталног и рационалног учења.  
 
Даље неговање:  
− радне и естетске културе;  
− културе понашања и комуникације у наставном раду;  
− сарадничких односа и толеранције. 
 
 ∗ Развијање особина личности:критичности и објективности (посебно приликом вредновања 
резултата рада),упорности, систематичности и прецизности, одговорности и самосталности. 
  
∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе. 
 
 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 
 
Оспособљавање ученика да:  
на основу раније стечених знања продубе и прошире појам функције детаљним упознавањем 
линеарне функције и њених својстава;  
уоче зависност међу величинама;  
умеју да цртају и читају графике функција; 
 умеју да одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком;  
умеју да примењују математичке методе у приказивању статистичких података, цртају 
одговарајуће графике (дијаграме) разних стања појава и процеса;  
знају практично да примењују стечена знања о функцијама.  



Развијање свести о значају математике и њене примене у разним подручјима људске 
делатности.  
Формирање општих поступака мишљења.  
Развијање концентрације и пажње ученика.  
Оспособљавање ученика за примену метода и техника самосталног и рационалног учења.  
 
Даље неговање:  
− радне и естетске културе;  
− културе понашања и комуникације у наставном раду;  
− сарадничких односа и толеранције.  
∗ Развијање особина личности: критичности и објективности (посебно приликом вредновања 
резултата рада), упорности, систематичности и прецизности, одговорности и самосталности.  
 
∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе. 
 
 

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 
 
Продубљивање и проширивање раније стеченог знања о једначинама.  
Упознавање линеарне једначине са две непознате и начина изналажења њеног скупа решења.  
Формирање појма система линеарних једначина са две непознате и његовог решења, са 
посебним освртом на графичко тумачење тог решења. 
 Упознавање и уочавање еквивалентних система линеарних једначина са две непознате.  
 
Оспособљавање ученика да (на једноставнијим примерима):  
− препознају систем од две линеарне једначине са две непознате који има јединствено 
решење:  
који има бесконачно много решења и који нема решења.  
успешно решавају систем од две линеарне једначине са две непознате различитим методама 
(графичка, метод супротних коефицијената, метод замене);  
текстуалне задатке изразе математичким језиком и да их решавају применом система 
линеарне једначине са две непознате;  
− понављају, повезују и сређују стечена знања о систему линеарних једначина са две 
непознате у логички систем математичког знања.  
Навикавање ученика да контролишу сваки корак при решавању система и да контролишу 
резултат.  
Развијање и примењивање мисаоних операција и готовости за интелектуални рад. 
Оспособљавање ученика за примену метода и техника рационалног учења у самосталном 
стицању знања. 
 Даље неговање:  
радне и естетске културе;  
културе понашања и комуникације у наставном раду;  
сарадничких односа и толеранције.  



Развијање особина личности: критичности и објективности (посебно приликом вредновања 
резултата рада), упорности, систематичности, прецизности, одговорности и самосталности. 
 Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе. 
 
 
 
 

ВАЉАК 
 
Оспособљавање ученика да 
схвате настанак ваљка, претходним увођењем појма цилиндричне површи;  
стекну основно знање о ваљку као обртном геометријском телу и његовим елементима; 
скицирају слику, конструишу мрежу и израђују модел ваљка;  
уочавају пресек ваљка са равни која садржи његову осу или са равни која је паралелна са осом 
ваљка; 
 на основу раније стечених знања (о геометријским фигурама у равни) самостално изводе 
формуле за површину и запремину ваљка;  
постигну потребан ниво увежбаности решавајући разне задатаке везане за израчунавање 
површине и запремине ваљка;  
практично примењују стечена знања.  
∗ Даље подстицање развоја интелектуалних способности, а посебно способности посматрања 
и стварања просторних представа.  
∗ Формирање општих поступака мишљења. 
 ∗ Развијање концентрације, пажње, готовости ученика за интелектуални рад и интересовања 
за математику.  
∗ Навикавање ученика да контролишу сваки корак плана и поступка решавања задатка и да 
проверавају добијени резултат.  
∗ Оспособљавање и навикавање ученика да повезују алгебарске и геометријске садржаје и 
сређују стечено знање у логички и целовит систем математичког знања.  
∗ Навикавање и оспособљавање ученика за примену метода и техника рационалног учења и 
самостално стицање знања уз коришћење различитих извора знања.  
∗ Даље неговање: 
 − радне и естетске културе;  
− културе понашања и комуникације у наставном раду;  
− сарадничких односа и толеранције. 
 ∗ Развијање особина личности:  
критичности и објективности (посебно приликом вредновања резултата рада), упорности, 
систематичности, прецизности, одговорности и самосталности.  
∗ Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе. 
 
 

КУПА 
 
Оспособљавање ученика да: 



 схвате настанак купе претходним увођењем појма конусне површи;  
стекну основно знање о купи као обртном геометријском телу и његовим елементима; 
скицирају слику, конструишу мрежу и израђују модел купе. 
 Уочавање пресека купе са равни која садржи њену осу. 
 Подстицање ученика да посматрају ово геометријско тело и његов осни пресек и сами дођу до 
односа који важе између изводнице полупречника и висине купе.  
Оспособљавање ученика да:  
на основу раније стечених знања самостално изводе формуле за израчунавање површине и 
запремине купе;  
постигну потребни ниво увежбаности решавајући разне задатаке везане за израчунавање 
површине и запремине купе;  
практично примењују стечена знања. 
 Навикавање и оспособљавање ученика да понављају, повезују и сређују стечена знања у 
логички и целовит систем математичког знања.  
Подстицање развоја и примене мисаоних операција и способности стварања просторних 
представа.  
Развијање пажње, концентрације, готовости ученика за интелектуални рад и интересовања за 
математику.  
Навикавање ученика да контролишу сваки корак плана и поступка решавања задатака и да 
проверавају добијени резултат.  
Оспособљавање ученика за примену метода и техника рационалног учења у самосталном 
стицању знања.  
Даље неговање:  
радне и естетске културе;  
културе понашања и комуникације у наставном раду;  
сарадничких односа и толеранције.  
Развијање особина личности:  
критичности и објективности (посебно приликом вредновања резултата рада), упорности, 
систематичности, прецизности, одговорности и самосталности.  
Усвајање критеријума вредновања својих и туђих резултата и рада групе. 
 
 

ЛОПТА 
 
 
Оспособљавање ученика да:  
стекну основна знања о сфери (дефиниција);  
схвате лопту као тело ограничено сфером и уоче пресек сфере са равни.  
Подстицање ученика да посматају лопту и сферу и да уоче и правилно науче називе њихових 
елемената и делова.  
Упознавање ученика са формулама за израчунавање површине и запремине лопте и њихово 
оспособљавање да научено примењују у пракси.  
Даље подстицање способности стварања просторних представа.  



Оспособљавање ученика да уочавају међусобне односе разних геометријских тела (у 
зависности од односа њихових елемената) и да то примењују у решавању задатака.  
Навикавање и оспособљавање ученика да понављају и повезују и логички сређују стечена 
знања у логички и целовит систем математичког знања. 
 Формирање општих поступака мишљења. Развијање концентрације, пажње и готовости за 
интелектуални рад.  
Навикавање ученика да контролишу сваки корак плана решавања задатка и да проверавају 
добијени резултат.  
Оспособљавање ученика за примену метода и техника рационалног учења у самосталном 
стицању знања.  
Даље неговање: 
 радне и естетске културе;  
културе понашања и комуникације у наставном раду;  
сарадничких односа и толеранције.  
Развијање позитивних особина личности: критичности и објективности (посебно приликом 
вредновања резултата рада), упорности, ситематичности, прецизности, одговорности и 
самосталности. 



 

СЕПТЕМБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
1. 

 СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА       

 
 1.  Упознавање ученика са 

планом и програмом Уводни час Фронтални Дијалошка - - - 

 
 2.  Пропорционалност дужи 

и њена примена Понављање Фронтални Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. Р. 
Математика 7. Р. MA3.3.6. 

 
 3.  Талесова теорема Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Историја 5. Р. 
Математика 6. Р. 
Географија 7. Р. 
Математика 7. Р. 

MA3.3.6. 

 
 4.  

Неке једноставне 
последице Талесове 
теореме 

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

Математика 7. Р. MA3.3.6. 

 
 5.  

Примена Талесове 
теореме у 
конструкцијама 

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

Математика 7. Р. MA3.3.6. 

 
 6.  Сличност троуглова Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. Р. 
Математика 7. Р. MA3.3.6. 

 
 7.  Примена сличности на 

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

Математика 6. Р. 
Математика 7. Р. MA3.3.6. 

 
 8.  Сличност троуглова Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA3.3.6. 

2.  ТАЧКА,ПРАВА И 
РАВАН       

 
9.  Тачка, права, раван Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 5. р. MA1.3.1. 

 
10.  Праве и равни у 

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

- MA1.3.1. 

 
11.  Однос тачке, праве и 

равни Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.3.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

 
12.  

Нормала на раван и 
растојање тачке од 
равни 

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

- MA1.3.1. 

 

13.  Растојање тачке од 
праве (равни) Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

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

- MA1.3.1. 

 
14.  Однос међу равнима. 

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

Математика 5. р. MA1.3.1. 

 
15.  Однос међу равнима. 

Диедар Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.3.1. 

 
16.  Ортогонална пројекција Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.3.1. 
MA2.3.2. 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 17.  Ортогонална пројекција Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA1.3.1. 
MA2.3.2. 



 
 18.  Триедар. Рогаљ Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 8. р. - 

 
 19.  Полиедри  Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 8. р. - 

 
 20.  Појам запремине 

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

Физика 6. р. МА1.4.1. 
МА 3.4.1. 

 
 21.  Рогаљ и полиедар Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- - 

3. 

 

ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 
ЈЕДНОМ 
НЕПОЗНАТОМ 

      

 
 22.  Алгебарски изрази Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 6. р. 
Математика 7. р. MA2.1.2. 

 
 23.  Еквивалентност израза. 

Линеарани израз Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.1.2. 

 
 24.  Алгебарски изрази Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA3.1.1. 

 
25.  

Линеарна једначина. 
Еквивалентност 
једначина 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 6. р. MA1.2.1. 

 
26.  

Линеарна једначина. 
Еквивалентност 
једначина 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.1. 

 
27.  

Решавање линеарних 
једначина с једном 
непознатом 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 
28.  

Решавање линеарних 
једначина с једном 
непознатом 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 
29.  

Решавање линеарних 
једначина с једном 
непознатом 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 
30.  

Примена линеарних 
једначина с једном 
непознатом 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA2.2.1. 

MA3.2.1. 

 
31.  

Примена линеарних 
једначина с једном 
непознатом 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 6. р.  

Физика 6. р. 
Хемија 7. р. 

MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 32.  Једначине које се своде 
на линеарне Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

MA2.2.1. 
MA3.2.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 33.  Решавање линеарних 

једначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 
 34.  Решавање линеарних 

једначина 
Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка 

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

- MA2.2.1. 
MA3.2.1. 

 
 35.  Први писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 36.  Исправка писменог 

задатка  
Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

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

- - 

 
 37.  Линеарна неједначина Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 6. р. MA3.2.1. 

 
 38.  Еквивалентност 

неједначина Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 8. р. MA3.2.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 39.  Еквивалентност 

неједначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA3.2.1. 

 
 40.  

Решавање линеарних 
неједначина 
с једном непознатом 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 8. р. MA3.2.1. 

 41.  Решавање неједначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 8. р. MA3.2.1. 

 42.  Решавање неједначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA3.2.1. 

 43.  Решавање неједначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA3.2.1. 

 44.  Решавање неједначина Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - MA3.2.1. 

 45.  Решавање једначина и 
неједначина  

Систематиза
ција Групни Решавање задатака, 

дијалошка 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда - MA3.2.1. 

4.  ПРИЗМА       

 
46.  Призма, појам, врста, 

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

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA1.3.4. 
MA2.3.4. 

 
47.  Елементи призме Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA1.3.4. 
MA2.3.4. 

 
48.  Површина призме Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA1.3.4. 
MA2.3.4. 



 

ДЕЦЕМБАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 49. 

Површина 
четворостране призме Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 8. р. 

MA1.3.4. 
MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 50. 

Површина тростране 
призме  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 51. 

Површина правилне 
шестостране призме Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

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

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 52. 

Запремина призме. 
Запремина квадра Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 4. р. 
Математика 6. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
МА2.4.1. 
MA3.3.4. 

 
 53. 

Запремина тростране 
призме  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 54. 

Запремина правилне 
шестостране призме Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 55. 

Запремина призме. Маса 
тела Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Физика 6. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 56. 

Површина и запремина 
призме  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
57. 

Површина и запремина 
призме  

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
58. Други писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 

59. 
Исправка другог 
писменог задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

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

- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 

5.  ПИРАМИДА       

 
60. 

Пирамида - појам, врсте, 
елементи Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. MA2.3.4. 

 
61. Површина пирамиде Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 

 
62. 

Површина 
четворостране пирамиде Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
63. 

Површина тростране 
пирамиде  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
64. 

Површина правилне 
шестостране пирамиде Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 65. Површина пирамиде Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 8. р. 

 
 66. Запремина пирамиде  Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 4. р. 
Математика 6. р. 
Математика 8. р. 

Физика 6. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 67. Запремина 

четворостране пирамиде  Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 68. 3апремина тростране 

пирамиде  Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 4. р. 
Математика 6. р. 
Математика 8. р. 

MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 69. 3апремина правилне 

шестостране пирамиде Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 70. Површина и запремина 

пирамиде Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 71. Површина и запремина 

пирамиде Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

 
 72. Површина и запремина 

пирамиде 
Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

 MA2.3.4. 
MA3.3.4. 

6.  ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА у = k x+ n       



ФЕБРУАР 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 73. Функција облика  

у = k · х  Понављање Фронтални Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA2.2.4. 

 
 74. Функција облика у = k x 

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

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA3.2.4. 

 
 75. 

Имплицитни облик 
функције Ах + Вх + С = 0. 
Превођење на 
експлицитни облик. 

Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA3.2.4. 

 
 76. График линеарне 

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

Математика 7. р. MA3.2.4. 

 
 77. Цртање графика 

линеарне функције Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA3.2.4. 

 
 17.  Нуле функције. Рашћење 

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

- MA3.2.4. 

 
 78. Цртање и читање 

графика Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 5. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA3.2.4. 

 
 79. 

Неке особине графика 
линеарне функције. 
График функције  x = а 

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

Математика 5. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

MA3.2.4. 

 
80. Пресек две праве Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 5. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

- 

 
81. График линеарне 

функције Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA3.2.4. 

 
82. Линеарна функција Систематиза

ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- MA3.2.4. 

7. 
 

ГРАФИЧКО 
ПРИКАЗИВАЊЕ 
СТАТИСТИЧКИХ 
ПОДАТАКА 

      

 83. Графичко приказивање 
статистичких података Обрада Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор Информатика 8. р. 

МА1.5.2. 
МА2.5.2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

(стања, појава, процеса) за геометрију МА1.5.3. 
МА2.5.3. 

 
84. Графичко приказивање 

статистичких података Утврђивање Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 8. р. 

МА1.5.2. 
МА2.5.2. 
МА1.5.3. 
МА2.5.3. 

 
85. 

Графичко представљање 
статистичких података 
у облику дијаграма 

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

Географија 
МА3.5.2. 
МА3.5.3. 

 
86. Цртање дијаграма Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.5.3. 

 87. Средња вредност и 
медијана Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 5. р. МА2.5.2. 

МА2.5.3. 
 

88. Средња вредност и 
медијана Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

 МА3.5.3. 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

89. 
Средња вредност и 
медијана  Утврђивање Индивидуал

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

МА2.5.2. 
МА2.5.3. 



 
 

90. 
Поређење података са 
средњом вредношћу Утврђивање Индивидуал

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

МА2.5.2. 
МА2.5.3. 

 
 91 

Графичко представљање 
статистичких података 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка , 
креда, табла, прибор 
за геометрију 

- 

МА2.5.2. 
МА2.5.3. 
МА3.5.2. 
МА3.5.3. 

 
 92. Трећи писмени задатак Систематиза

ција 
Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 
 93. 

Исправак трећег 
писменог задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

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

- - 

8. 
 

СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ 

      

 
 94. 

Систем од две линеарне 
једначине с две 
непознате 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 8. р. МА3.2.1. 

 
 95. 

Еквивалентност система 
линеарних једначина. 
Решење система 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - МА3.2.1. 

 
 96. 

Графички приказ 
система од две линеарне 
једначине с две 
непознате 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда Математика 8. р. 

МА3.2.1. 
МА3.2.4. 

 
97. 

Графички приказ 
система од две линеарне 
једначине с две 
непознате 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - 
МА3.2.1. 
МА3.2.4. 

 98. 
Еквивалентност система 
линеарних једначина Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Математика 8. р. МА3.2.1. 

 
99. 

Решавање система 
линеарних једначина 
(метод замене) 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 100 
Решавање система 
једначина Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 
101 

Решавање система 
једначина (метод 
супротних 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

коефицијената) 

 102 
Решавање система 
једначина Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 103 
Решавање система 
једначина Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 
104 

Примена система 
линеарних једначина у 
решавању проблема 

Обрада Фронтални Дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

105.  
Примена система 
једначина (на бројевима) Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 
 106.  

Примена система 
једначина (проблем 
кретања) 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Физика 6. р. МА3.2.1. 

 
 107.  

Примена система 
једначина (на проблеме 
из геометрије) 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда 
Математика 6. р. 
Математика 7. р. 

МА3.2.1. 



 

 

 
 108.  

Примена система 
једначина (на проблеме 
из физике) 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда Физика 8. разред МА3.2.1. 

 
 109.  

Примена система 
једначина (на проблеме 
из живота) 

Утврђивање Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - МА3.2.1. 

 
 

110.  
Примена система 
једначина Утврђивање Индивидуал

ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 
табла, креда - МА3.2.1. 

 
 

111.  
Системи линарних 
једначина  

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад, дијалошка Уџбеник, збирка, 

табла, креда - МА3.2.1. 

9.  ВАЉАК       

 
 112.  Ваљак Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА1.3.5. 

 
113.  Површина ваљка Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА2.3.5. 

 
114.  Површина ваљка Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
115.  Запремина ваљка Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА2.3.5. 

 
116.  Запремина ваљка Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
117.  

Површина и запремина 
ваљка Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.3.5. 

 
118.  

Површина и запремина 
ваљка  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.3.5. 

 
119.  

Површина и запремина 
ваљка  Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.3.5. 

10.  КУПА       

 
120.  Kупа Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА1.3.5. 



 

 

 

 

 

 

МАЈ 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 121.  Површина купе Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА2.3.5. 

 
 122.  Површина купе Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
 123.  Површина купе Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.3.5. 

 
 124.  Запремина купе Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 6. р. 
Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА2.3.5. 

 
 125.  Запремина купе Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
 126.  

Површина и запремина 
купе Утврђивање Групни рад Решавање задатака, 

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

- МА3.3.5. 

 
 127.  

Површина и запремина 
купе Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- МА3.3.5. 

 
 128.  

Површине и запремине 
сложенијих тела Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. 
Математика 8. р. 

МА3.3.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ЛОПТА       

 
129.  

Сфера и лопта, основни 
делови лопте Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. МА1.3.5. 

 
130.  

Површина и запремина 
лопте Обрада Фронтални Дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

Математика 7. р. МА2.3.5. 

 
131.  Површина лопте Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
132.  Запремина лопте Утврђивање Индивидуал

ни 
Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
133.  

Површина и запремина 
лопте 

Систематиза
ција 

Фронтални, 
индивидуалн
и 

Самостални рад, 
дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, 
табла, креда, прибор 
за геометрију 

- 
МА2.3.5. 
МА3.3.5. 

 
134.  

Четврти писмени 
задатак 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни Самостални рад 

Вежбанка, листићи 
са задацима, прибор 
за геометрију 

- - 

 

135.  
Исправка писменог 
задатка 

Систематиза
ција 

Индивидуал
ни, 
фронтални 

Самостални рад, дијалошка 

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

- - 

 136.  Закључивање оцена Систематиза
ција Фронтални Дијалошка Креда, табла - - 



ЈУН 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

РЕДНИ 
БРОЈ 
ЧАСА 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА ОБЛИК 
РАДА 

МЕТОДЕ РАДА  НАСТАВНА 
СРЕДСТВА  

КОРЕЛАЦИЈА ОБРАЗОВНИ 
СТАНДАРДИ 

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 1. РАЗРЕД: ОСМИ ДАТУМ:

НАСТАВНА ТЕМА:  -   

Упознавање ученика са годишњим планом и програмом за осми разред

Уводни час Фронтални
Упознавање ученика са садржајем предмета и начином на који је планирана реализација, 
литературом која ће се користити у настави и 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: Ученици треба да развију осећај за планирање.

Монолошка Табла, креда (фломастери)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ:

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

УВОДНИ ДЕО 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 Следи кратак осврт на план и програм осмог разреда, истичући поједине 
теме и њихову примену у животу (ради мотивације ученика).

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. СличНОСТ ТРОУглОва (7 часова);

2. Тачка, ПРава и РаваН (13 часова);

3. лиНеаРНе једНачиНе и НеједНачиНе С једНОМ 
НеПОзНаТОМ (19 часа);

4. ПРизМа (14 часова);

5. ПиРаМида (18 часова);

6. лиНеаРНа ФУНкција (13 часова);

7. гРаФичкО ПРедСТављање СТаТиСТичких ПОдаТака 
(9 часова);

8. СиСТеМи лиНеаРНих једНачиНа С две НеПОзНаТе 
(12 часова);

9. ваљак (8 часова);

10. кУПа (11 часова);

11. лОПТа (5 часова).

ЗАВРШНИ ДЕО 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 – 35. час

II писмени задатак – 58. час

III писмени задатак – 92. час

IV писмени задатак – 134. час

Ученицима постављају питања наставнику.



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 2. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Пропорционалност дужи и њена примена 

Понављање Фронтални 
Обнављање и систематизација појмова размере дужи, самерљивости, несамерљивости 
дужи и поделе дужи у датој размери 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појмове размере дужи и пропорционалних 

дужи; 
• умеју да одређују размеру две дужи и да на основу 

вредности размере закључе да ли су дужи 
самерљиве или несамерљиве; 

• умеју да испитају на основу особина пропорција 
бројева да ли су дужи пропорционалне; 

• увежбају  да конструктивним путем поделе дату дуж 
на одређен број једнаких делова; 

• увежбају да конструктивним путем поделе дату дуж 
у датој размери ( )Nnmnm ∈,: ; 

• поменуте поступке знају да примене у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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;  
• систематичност у раду;  
• тачност, прецизност и уредност у раду;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Проучавање сличности троуглова почели смо прошле године.  

Поновити:                                                                                                   
Шта је размера две дужи?         

 Размеру дужи AB и CD означавамо са  
CD
AB или са AB : CD.                                   

Размера две дужи не зависи од јединице мере којом су оне мерене. 
Важно је да су мерене истом јединицом мере. 
Када су две дужи самерљиве?                                                                   
Када су две дужи несамерљиве? 

Ако је размера две дужи рационалан број, кажемо да су дужи 
самерљиве, а ако је њихова размера ирационалан број, дужи су 
несамерљиве. 
Када су дужи пропорционалне? 

Ако су размере два пара дужи једнаке, онда кажемо да је један пар дужи 
пропорционалан другом пару. 

Поступак конструктивне поделе дате дужи на одређени број једнаких 
делова и поступак конструктивне поделе дате дужи у датој размери 

( )Nnmnm ∈,: . 

Пример 1: Дата је дуж АB = 5cm. Подели је на пет једнаких делова и на 
њој означи тачку Т, која је дели у размери 2 : 3. 

Прво из тачке А дужи AB нацрташ једну полуправу Ax, па на њу 
нанесеш 5 (2 + 3) једнаких произвољних дужи. Теме В повежеш са 

• 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 6. разред (Конструкција четвороугла), 
Математика 7. разред (Конструктивна подела дужи у датој размери m : n (m, n ∈ N)), 
Математика 7. разред (Размера дужи), 
Математика 7. разред (Пропорционалност дужи) 

MA3.3.6. 



крајем пете нанете дужи, па паралелно са том правом повучеш праве 
кроз остале тачке на полуправи Аx.Тачке пресека тих правих и дужи АВ 
су тачке којима је она подељена на 5 једнаких делова. 

Паралела која пролази кроз крај друге дужи на сече дуж АВ у тачки Т, 
која је дели у размери 2 : 3. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли задатакe које ученици треба самостално да 
решавају. 
 
Збирка задатака за седми разред, страна 91., задаци 1 (а), 2 (а), 3 (а), 4 
(в), 6 (а), 9, 10 ,12, 13.    
   
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 
 

Домаћи задатак:  
Збирка задатака за седми разред, страна 7, задаци 1 (б), 2 (в), 3 (б), 4 (а), 
6 (б). 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 3. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Талесова теорема 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са  Талесовом теоремом и њеном применом 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате и разумеју Талесову теорему; 
• умеју да примене Талесову теорему у решавању 

рачунских и конструктивних задатака (подела дужи 
на једнаке делове у датој размери). 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Приликом саме формулације Талесове теореме, пожељно би било 
подсетити се једног важног тврђења које је доказано у шестом разреду. 
Тако, на самом почетку смо поновили шта се дешава када пар 
паралелних правих пресече други пар паралелних правих, а затим 
прешли на опис ситуације када пар паралелних правих сече пар правих 
које се секу. Ова два тврђења спадају у најважнија тврђења елементарне 
геометрије из кога се изводи веома много других. 
 
У шестом разреду смо говорили о о дужима које образује пар 
паралених правих, који сече други пар паралелних правих. Ако један 
пар паралелних правих b и c сече други пар паралелних правих p и q у 
тачкама B, B1, C и C1: 
b ∩  q = {B}, b ∩  p = {B1}, c ∩  q = {C}, c ∩  p = {C1}, онда је BC = 
B1C1 и BB1 = CC1 

 

 
Сада говоримо о говори о односу дужи које образује један пар 
правих које се међусобно секу и које секу други пар паралелних правих. 
Нека праве b и c, које се секу у тачки A, секу пар 
паралелних правих p и q у тачкама B, B1, C и C1: 
b ∩  q = {B}, b ∩  p = {B1}, c ∩  q = {C}, c ∩  p = {C1}.  
 

Историја 5.разред (Култура Старе Грчке - филозофија, науке, књижевност, живот Старих 
Грка), 
Математика 6. разред (Својства паралелограма) 
Географија 7. разред (Југозападна Азија - географски преглед), 
Математика 7. разред (Сличност троуглова) 

MA3.3.6. 



 
У оваквој ситуацији, дужи AB и AB1 са праве b су пропорционалне су 
дужима AC и AC1 са праве c. Такође, дужи BC и B1C1 на правама p и q 
пропорционалне су претходним паровима дужи. Ово тврђење је познато 
као Талесова теорема. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Талес (око 634-546. старе ере) из Милета у Малој Азији, свестрани 
легедарни филозоф, геометричар и астроном старог века.  
 
Поновимо још једном формулацију коју називамо 
Талесова теорема. 
  
Ако две паралелне праве секу краке конвексног угла са теменом у 
тачки A, и то један крак у тачкама B и B1, а други крак у тачкама C 
и C1, онда је 

 
 

 
Пример 1. Посматрајмо троугао ABC такав да је AB = 8cm, BC = 6cm и 
CA = 5cm. На страници AB дата је тачка P таква да је AP = 3cm. Кроз 
ову тачку конструисана је права паралелна са страницом BC. Тачка Q је 
пресек ове праве са AC. Oдредимо дужине дужи AQ и PQ. 
Према Талесовој теореми је 

 

 
Па добијамо:  AQ = 1,875cm и PQ = 2,25cm. 
 



Ученици раде:  Уџбеник, страна 7, задаци 1,2. 
 
Наставник прати рад ученика и уколико имају проблема, разјашњава и 
даје додатне упутства. 
 
Наставник објашњава пример 2 и 3, на страни 6. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити формулацију Талесове теореме. 
Домаћи задатак: Збирка задатака, стране 5, задаци 1 и 2. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 4. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Неке једноставне последице Талесове теореме 

Обрада Фронтални 
Обнављање Талесове теореме и извођење њених последица 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• знају Талесову теорему и умеју да је примењују у 

решавању различитих рачунских и конструктивних 
задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка 
Поновити формулацију Талесове теореме са прошлог часа. 
Под једноставним последицама Талесове теореме (страна 12 у 
уџбенику) подразумевамо оне које се могу извести применом основних 
својстава пропорција. Ових последица има много, те их треба што 
систематичније изложити. Наравно, немогуће је навести све једнакости, 
па је неопходно ученике оспособити да сами изводе једноставне 
последице. Посебно је важно указати на типичне грешке које се праве. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Систематично написати на табли очигледне и сложеније последице. 
 
Доказ једне сложеније последице је дат у уџбенику на страни 12, након 
примера 1, што би требало наставник да уради на табли. 
 
Пример 3. (Уџбеник, страна 6.) 

Једнакости које нам даје Талесова теорема имају много 
последица. 

 
Неке од њих су непосредне последице исправних замена места чланова 

пропорција  

Даље, из  следи  
 
Пример 4. (Уџбеник, страна 6.) – и овај пример би требало да уради 

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

Математика 7. разред (Сличност троуглова) 

MA3.3.6. 



наставник.                        
На основу података датих на слици (BE || CF || DG) добијамо следеће 
размере. 

 
Ученици самостално раде задатак4. у збирци зад. на страни 6. 
 
Закључујемо: 
Ако паралелне праве на једном краку неког угла образују једнаке 
одсечке, онда су и одсечци на другом краку међусобно једнаки. 
 

 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Уџбеник, страна 8, задатак 3.  
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 6, задатак 7.8. 
 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 5. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Примена Талесове теореме у конструкцијама 

Обрада Фронтални 
Обнављање поступка конструктивне поделе дате дужи на одређени број једнаких делова и 
поступком конструктивне поделе дате дужи у датој размери и упознавање ученика са 

     ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају  да конструктивним путем поделе дату дуж 

на одређен број једнаких делова; 
• увежбају да конструктивним путем поделе дату дуж 

у датој размери ( )Nnmnm ∈,: ; 
• поменуте поступке знају да примене у задацима; 
• усвоје поступак конструисања производа и 

количника датих дужи. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
 
Примена Талесове теореме у конструктивним задацима је јако важна. 
Прво се треба подсетити примена о којима је било речи претходне 
школске године, а тек онда обрадити неке нове примене. 
 
 
Прво  поновити формулацију Талесове теореме са прошлог часа и из 7. 
разреда конструктивну поделу дужи на једнаке делове, као и 
конструктивну поделу дужи у датој размери. 
 
Уџбеник за седми разред, страна 155, пример 10. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 

Користећи претходни задатак ученици треба да схвате како се решава 
пример 1, на страни 8, уџбеника. Наставник „води“ ученике кроз 
поступке и разне начине конструкције тражене дужи. 
 
Пример 1. Дата је дуж a. Конструишимо дуж x такву да је  
a : x = 3 : 5. 

конструисање и правилно коришћење прибора; 
• развијају вештину процењивања решења проблема 

то јест најефикаснијег приступа решавању 
постављеног проблема; 

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

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

Математика 7. разред (Конструктивна подела дужи у датој размери m : n (m, n ∈ N)),  
Математика 7. разред (Сличност троуглова) 

MA3.3.6. 



 Конструкцију можемо извести на више начина. 
 
1. начин. На једном краку произвољног угла одредимо осам тачака тако 
да су суседне на међусобно једнаким растојањима, а на другом краку 
тачку A такву да је OA = a. Спојимо тачку A са трећом тачком другог 
крака и конструишемо њој паралелну праву која пролази кроз осму 
тачку другог крака. Ако са X означимо тачку пресека ове праве и крака 
OA, онда је AX тражена дуж (AX = x). 

 
2.  начин. На другом краку, уместо осам, можемо конструисати и пет 
тачака на међусобно једнаким растојањима. 
 

 

3 начин. Последице  дате пропорције указују нам и на 
следећи поступак конструисања дужи x: најпре конструишемо трећину 
дужи a, а затим дуж која је пет пута дужа од ове трећине, или пак након 
конструкције дужи која је пет пута дужа од a конструишемо трећину 
ове дужи. 
 
 
На крају овог примера треба нагласити: 
Ако су два пара дужи пропорционална, познавајући дужине три 
дужи лако одређујемо дужину четврте.  
 
Пример 2. Нека су дате дужи a, b и c. Конструишимо дуж x тако 
да је a : b = c : x. 
 

 



Нацртајмо најпре произвољан угао са теменом у тачки O. На једном 
краку одредимо тачке A и B такве да је OA = a и OB = b, а на другом 
тачку C такву да је OC = c. 
Најзад, кроз тачку B конструишемо праву паралелну са AC. Ова права 
сече крак OC у тачки X и важи OX = x, при чему је  
a : b = c : x.  
Скрећемо пажњу ученицима да је могуће решити овај задатак и на 
други начин:  
Нацртајмо најпре произвољан угао са теменом у тачки O. На једном 
краку одредимо тачке A и C такве да је OA = a и  OC = c, а на другом 
тачку B такву да је OB = b. Најзад, кроз тачку C конструишемо праву 
паралелну са AB. Ова права сече крак OB у тачки X и важи OX = x, при 
чему је a : b = c : x. 
 
 
Ако су задате дужи a и b, узимајући у обзир и дуж јединичне дужине, 
конструкције производа и количника своде се на конструкцију дужи x 
такве да је 1 : a = b : x (x = ab), 

односно 1 : a = x : b (
a
bx = ). 

 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 6.и 7. задаци 1.2.3. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 6. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Сличност троуглова 

Обрада Фронтални 
Обнављање ставова сличности троуглова и примена у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам сличних објеката и појам сличности 

као пресликавања при којем је инваријанта размера 
дужи; 

• понове појам сличности троуглова; 
• понове дефиниције и ставове о сличности троуглова; 
• умеју да примењују дефиницију и ставове у 

задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
На почетку би требало поновити основне ствари из седмог разреда о 
сличности троуглова. То је дато на странама 10 и 11, уџбеника.  
 
Ако два троугла имају једнаке углове, онда су ти троуглови слични, то 
јест онда су пропорционални парови одговарајућих страница. 
 

 
 

 – Одговарајуће парове страница тражимо у троугловима за које већ 
знамо да имају исте углове и при том,  
 
 –под одговарајућим страницама два троугла подразумевамо оне 
странице на које належу исти углови, или (што је еквивалентно) оне 
странице које се налазе наспрам истих углова. 
 
Одговарајуће странице троуглова ABC и RPQ, који имају једнаке углове 
су: AB и RP (јер су наспрам једнаких углова од по 75°), BC и PQ, CA и 
QR. 
Када пронађемо парове одговарајућих страница, једноставно је 
записати пропорције које важе: 

 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

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 (Сличност троуглова) 

MA3.3.6. 



 
Ученици самостално раде пример 1 из уџбеника са стране 12. Овај 
пример  је посебно битан јер се за његово решавање захтева основна 
вештина препознавање парова одговарајућих углова и парова 
одговарајућих страница два слична троугла.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ставови сличности 
 
Ставови сличности су теореме сличне ставовима подударности о којима 
се учило у шестом разреду. 
 Поређење са овим теоремама је од вишеструке користи. С једне стране, 
обнављају се ставови подударности, а са друге, олакшава се усвајање 
нових теорема.  
Поређење је корисно и за стварање јасније опште слике о изградњи 
математике. Будући да је наставним програмом један став сличности 
претворен у дефиницију сличности троуглова, ставова сличности има 
мање него што је то уобичајено у литератури.  
Прецизније, обрађују се само два става сличности, која су аналогна 
ставовима подударности СУС и ССС. 
СУС 
 
Ако су две странице једног троугла пропорционалне двема 
страницама другог троугла и угао који захватају ове странице у 
првом троуглу једнак углу који захватају одговарајуће странице у 
другом, тада су ти троуглови слични. 

Другим речима, из претпоставки  и  

закључујемо да је ,  
 



 
Уџбеник, страна 15, пример 3. – наставник ради овај пример на табли. 
 
 
Уџбеник, страна 15, задатак 1. – ученици сами раде. 
 
ССС  став сличности је обрађен на 13. страни. 

 

 
Уџбеник, страна 13, задатак 1. – наставник ради овај пример на табли. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити ставове сличности троуглова. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака страна 7.задаци 1,2,3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 7. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Примена сличности на правоугли троугао 

Обрада Фронтални 
Уочавање једнакости које важе за одсечке правоуглог троугла и усвајање појма 
геометријске средине два позитивна броја, као и  конструкција те средине 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје тврђење да је катета геометријска средина 

хипотенузе и суседног одсечка на хипотенузи; 
• усвоје тврђење да је хипотенузина висина 

геометријска средина хипотенузиних одсечака; 
• умеју да докажу наведена тврђења и да их 

примењују у задацима; 
• науче да докажу Питагорину теорему применом 

ових тврђења. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Наставни програм екслицитно захтева примену сличности на правоугли 
троугао. Након извођења уобичајених формула, треба доказати 
Питагорину теорему, а онда и применити добијене 
формуле у конструктивним задацима, тј. увести појам геометријске 
средине и показати како се конструише геометријска средина две дужи.  
Нацртати правоугли троугао и означити његове елементе као на слици. 

  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Посматрајмо правоугли троугао ABC са правим углом у темену C. Нека 
је D подножје висине која одговара хипотенузи, а p и q дужине одсечака 
на које ова тачка дели хипотенузу. 

Троуглови ABC и ACD су правоугли и имају исти угао у темену A. 
Дакле, ΔABC ~ ΔACD, па је 

 
Троуглови ABC и CBD су правоугли и имају исти угао у темену B. 
Дакле, ΔABC ~ ΔCBD, па је 

 
Из претходне две сличности следи и да је Δ ACD ~ ΔCBD, па је 

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 6. разред (Врсте троуглова у зависности од величине углова – Правоугли 
троугао), 
Математика 7. разред (Сличност троуглова),  
Математика 7. разред (Питагорина теорема) 

MA3.3.6. 



 
Последице ових једнакости: 

Нека су a и b дужине катета, c дужина хипотенузе правоуглог 
троугла ABC, h дужина висине над хипотенузом и p и q дужине 
одсечака на које ова висина дели хипотенузу. У том случају важе 
једнакости:    
Скренути пажњу ученицима да је од раније позната Питагорина 
теорема последица ових једнакости.  

Пример 1.  
Висина над хипотенузом дели хипотенузу c правоуглог троугла на 
одсечке p и q чије су дужине 4,5cm и 8cm. Одредимо обим овог троугла. 

Из p = 4,5cm и q = 8cm следи да је c = p + q = 12,5cm, a2 = qc = 100, то 
јест a = 10cm и b2 = pc = 56,25, то јест b = 7,5cm. Дакле, обим троугла је 
30cm. 

Ученици  самостално раде задатак 1, уџбеник, страна 25. 
 

 

Сада можемо да дефинишемо појам геометријске средине два 
позитивна броја:  

Ако су x и y позитивни бројеви, број  је њихова геометријска 
средина. 
Збирка задатака, страна 15, задатак 2 – Ученици раде самостално. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 15 задатак 3. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 8. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Сличност троуглова 

Сличност троуглова 

Утврђивање Индивидуални 
Обнављање ставова сличности троуглова и примена у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам сличних објеката и појам сличности 

као пресликавања при којем је инваријанта размера 
дужи; 

• утврде појам сличности троуглова; 
• утврде дефиниције и ставове о сличности троуглова; 
• умеју да примењују дефиницију и ставове у 

задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• усаврше вештину брзог и тачног рачунања; 
• стичу навику да сами одлучују о путевима за 

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

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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; 

• се оспособљавају за доказивање геометријских 
тврђења применом директног или индиректног 
доказа. 

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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Шта је размера дужи? 
Талесова теорема. 
Ставови сличности троуглова. 
Примена сличности на правоугли троугао и одговарајуће формуле. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака,страна 10.задаци 4.5.6.7.8.9. 
 
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 
 

Провера резултата теста и исправка задатака. 
Домаћи задатак: збирка задатака,страна 9.задаци 1.2.3. 

 

способности; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.3.6. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 9. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 

Тачка, права, раван 

Обрада Фронтални 
Указати на основне односе тачака, правих и равни и нарочито истаћи како све права и 
раван могу бити одрeђене 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје однос тачке и праве, таче и равни, основне 

аксиоме о одређености праве и равни; 
• умеју да уочавају односе тачке и правих и тачака и 

равни и да примењују аксиоме у доказивању 
теорема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Основни геометријски појмови (тачка, права, раван) и њихов графички 
приказ. 

 
 
Скренути , још једном, ученицима да графички приказ не представља 
тачан изглед основних геометријских објеката, већ је само средство 
илустрације ових појмова (ограничени смо величином папира па не 
можемо нацртати нпр. праву која је неограничена са обе стране)    
Поновимо уобичајен начин означавања (именовања) основних 
геометријских објеката. 
Тачке означавамо великим словима латинице са или без индекса: 
A, B, C, ... , A1, B1, ... , A2, ... 
Праве означавамо малим словима латинице са или без индекса: 
a, b, c, ... , a1, b1, ... , a2, ... 
Равни означавамо малим словима грчког алфабета са или без 
индекса: 
α(алфа), β (бета), γ (гама), δ (делта), ... , ρ(ро), ... 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

ТАЧКЕ И ПРАВЕ 
 

Основни однос између тачке и праве је припадање. Да „тачка A 
припада правој p“, означавамо са A ∈ p, а да „тачка B не припада правој 
p“, са B ∉ p. 
 
Две различите тачке одређују тачно једну праву. Праву одређену 
тачкама A и B означавамо са p(A, B). 

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

Математика 5. разред (Основни геометријски појмови) 

MA1.3.1. 



 
 
Три или више тачака које припадају једној правој називају се 
колинеарне тачке. У супротном, називају се неколинеарне тачке. 
Права садржи бесконачно много тачака. Између сваке две различите 
тачке неке праве (ма колико оне биле блиске) може се изабрати нова 
тачка те праве. Права је неограничена са обе стране, па њен графички 
приказ можемо неограничено продужавати са обе стране. 
Пример 1. – Ради наставник, објашњавајући. 
Напомена: Сренути пажњу ученицима да је права одређена тачкама А и 
В иста као права одређена тачкама B и A тј. p(A, B)=p(B, A) па је бројимо 
само једанпут. 
 
Напомена: Три колинеарне тачке одређују тачно једну праву, па је p(A, 
B) = p(B, C) = p(A, C). 
 

ТАЧКЕ И РАВНИ 
 

Почев од овог наслова у уџбенику, скоро све геометријске слике односа 
о којима се расправља су пропраћене илустрацијама тих односа у 
реалном окружењу. На тим илустрацијам треба инсистирати и 
показивати сличне моделе у простору, како би ова „непопуларна“ тема 
међу ученицима постала занимљивија. 
 
Основни однос између тачке и равни је припадање. Да „тачка A 
припада равни ρ“,означавамо са A ∈ ρ, а да „тачка B не припада равни 
ρ“, са B ∉ ρ. 



 
 
Посебно је важно нагласити (зло)употребу речи припадање када је реч о 
овом односу. Наиме, да права p припада равни ρ, не значи да је њен 
елемент већ њен подскуп; не пише се p∈ρ, већ p ⊂ ρ.  
 
Новину представљају тврђења која говоре о различитим начинима 
задавања равни.  
 
Три неколинеарне тачке одређују тачно једну раван. Раван 
одређену неколинеарним тачкама A, B и C означавамо са  r(A, B, C).  
 
Ако четири тачке припадају једној равни и никоје три од њих нису 
колинеарне, онда те 4 тачке одређују тачно једну раван. 
 
 
Уџбеник, страна 28, Пример 1. – Ради наставник, објашњавајући. 
 
На пример, тачке A, B, C одређују једну једину раван: 
ρ(A, B, C) =ρ(A, C, B) =ρ(B, A, C) =ρ(B, C, A) =ρ(C, A, B) =ρ(C, B, A). 
Не сме да нас завара то што ове тачке можемо наводити на шест 
различитих начина. 
Слично, и било које друге три тачке одређују једну једину раван. 
Имајући ово на уму, видимо да треба избројати колико има трочланих 
подскупова од {A, B, C, D, E}. Има их 10. 
То су: {A, B, C}, {A, B, D}, {A, B, E}, {A, C, D}, {A, C, E}, {A, D, E}, {B, 
C, D}, {B, C, E}, {B, D, E}, {C, D, E}. 
 

ПРАВЕ И РАВНИ 
 

Уколико све тачке праве p припадају равни r, кажемо да је права p 
у равни r и пишемо p ⊂  ρ, јер је тада права p подскуп равни ρ.  



 
 
У свакој равни постоји бесконачно много правих. Такође, постоји 
бесконачно много равни које садрже неку задату праву у простору. 

 
Ако је осим праве задата још само једна тачка која јој не припада, онда 
постоји тачно једна раван која садржи ту праву и задату тачку. Ову 
чињеницу изражавамо и на следећи начин: права и тачка ван ње 
одређују јединствену раван. 
Наредна тврђења нам омогућавају да на различите начине 
задајемо равни. 
 
Постоји само једна раван која садржи дату праву и дату тачку ван 
ње. 
 
Постоји само једна раван која садржи две праве које се секу. 
 
Постоји само једна раван која садржи две паралелне праве. 
 
Следећа једноставна чињеница нам омогућава да лакше користимо 
претходна тврђења. 
 
Ако две тачке праве припадају некој равни, онда се та права налази 
у тој равни. 
 
Ова тврђења показати у уџбенику, страна 29,– Наставник коментарише 

 
Ученици самостално раде: Уџбеник, страна 31, задатак 1. 
Уколико су сви самостално тачно урадили задатак, значи да су усвојили 
претходно, иначе још једном поновимо тврђења. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити појмове: тачка припада правој, колинеарне тачке, тачка 
припада равни, права припада равни. 
Колико најмање тачака одређује једну праву? 



Колико тачака које нису колинеарне одређују једну раван? 
На које начине раван може бити одређена? 
 
 
Домаћи задатак: Знам за више, страна 13, задаци 1, 2, 3, 4. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 10. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Праве и равни у простору 

Обрада Фронтални 
Усвајање основних односа две праве у простору, као и праве и равни 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појмове у вези односа две праве (пресек, 

паралелност, мимоилазност) и односа између праве 
и равни; 

• умеју да уочавају односе између правих, као и да 
умеју да доказују поједине теореме и да их 
примењују у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:          
Колико најмање тачака одређује једну праву? 
Шта су колинеарне тачке? 
Колико тачака које нису колинеарне одређују једну раван? 
У каквом међусобном односу могу бити тачка и права, тачка и раван и 
права и раван?  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

ПРАВЕ У ПРОСТОРУ 
 
Две различите праве које су у истој равни секу се или су паралелне 
(паралелне уколико немају заједничких тачака). У простору, међутим, 
праве не морају бити паралелне ако немају заједничких тачака. 
Уколико две праве у простору немају заједничких тачака и не 
припадају једној равни, онда су оне мимоилазне праве. 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 30.) – Наставник коментарише. 
На наредним сликама приказани су сви случајеви односа између две 
праве у простору. 

 
Праве p(B, B1) и p(D1, B) секу се у тачки B. Праве p(B, B1) и p(A, A1) су 
паралелне. Праве p(B, B1) и p(A1, C) су мимоилазне. 
Ученици самостално раде: Уџбеник, страна 31, Задатак 2. 
 
За сваку праву a и сваку тачку P која јој не припада постоји 
јединствена права p која садржи тачку P и паралелна је са правом 
a. 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.1. 



 
 
Ако је a раван коју одређују права a и тачка P, онда се права p кроз P 
паралелна са a налази у равни a. Све друге праве равни које садрже 
тачку P секу праву a. Праве које садрже P и нису у равни a су 
мимоилазне са a. 
 

ПРАВЕ И РАВНИ У ПРОСТОРУ 
 

Међусобни однос неке праве и неке равни одређујемо у зависности од 
тога колико имају заједничких тачака. Уопште, права и раван могу 
имати: 
1. празан пресек; 
2. само једну заједничку тачку; 
3. више од једне заједничке тачке. 

 
У првом случају, уколико права p и раван r немају заједничких тачака, 
кажемо да су паралелне и пишемо p || r. 
У другом случају, права p и раван r имају само једну заједничку тачку 
P. Тада пишемо p ∩  r = {P} и кажемо да права p продире раван r у 
тачки P. 
Уколико права p и раван r имају више од једне заједничке тачке, тада се 
права p налази у равни r, то јест p ⊂ r. 
Пример 2. (Уџбеник, страна 30.) - Наставник коментарише. 
Дата је коцка ABCDA1B1C1D1. Уочимо раван одређену паралелним 
правама на којима се налазе дужи BB1 и DD1 и размотримо однос ове 
равни са неким правама. 

 
Права p(B, D1) је у уоченој равни јер обе тачке које је одређују 
припадају равни. 
Права p(A1, C) сече (продире) уочену раван. 



Права p(A, A1) је паралелна уоченој равни. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

У каквом међусобном односу могу бити две праве у простору? 
У каквом међусобном односу могу бити права и раван ? 
 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 17,  задаци 2.3.4.5. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 11. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 

Однос тачке, праве и равни 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање задатака са тачком, правом и равни 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појмове и тврђења у вези са односима тачке и 

равни, две праве и праве и равни; 
• умеју да уочавају односе између основних 

геометријских објеката, као и да умеју да доказују 
поједине теореме и да их примењују у задацима; 

• утврде одређеност основних геометријских објеката. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити:                                                                                                    
Појам тачка, права, раван и међусобан однос основних појмова, колико 
тачака одређује праву, а колико раван,  мимоилазне праве, међусобни 
однос правих, правих  и равни 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 18, задаци 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. 
              
 
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 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
 
Домаћи задатак:  
Збирка, страна 18, задаци 16. 
               
               

 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 12. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 

Нормала на раван и растојање тачке од равни 

Обрада Фронтални 
Усвајања појма нормалe на раван 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам нормалe на раван и растојање тачке од 

равни. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити:                                                                                                    
Појам тачка, права, раван и међусобан однос основних појмова.Анализа 
домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Права која сече раван нормална је на ту раван уколико је 
нормална на сваку њену праву која садржи тачку продора. 
Да је права n нормална на раван ρ, означавамо са n⊥ ρ и кажемо да је n 
нормала на ρ. 

 
Ако је права која сече раван нормална на две праве равни које садрже 
тачку продора, онда је нормална и на ту раван. 
 
Вештина уочавања правих углова, односно нормалности веома је важна 
за бављење стереометријом. Као што се може претпоставити, тешкоће 
произлазе из тога што нам графички прикази просторних објеката у 
равни пружају помало „искривљену“ слику стварних односа. 
Скренути пажњу на следеће: права која је нормална на једну праву 
равни не мора бити нормална на ту раван. 
За сваку раван и сваку тачку постоји само једна права која садржи 
ту тачку и нормална је на дату раван. 

 
Помоћу нормале дефинишемо растојање тачке од равни.  
Нека је A тачка која не припада равни ρ. Ако је n нормала на раван 
r која садржи тачку A и A1 тачка продора нормале n и равни ρ, онда 
је дужина дужи AA1 растојање тачке A од равни ρ. 
Уџбеник, страна 32, задатак 1  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.1. 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити:                                                                                                       
Када је права нормална на раван? 
Да ли је права нормална на једну праву равни нормална на ту раван? 
Како одређујемо растојање тачке ван равни од те равни? 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 13. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Растојање тачке од праве (равни) 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о нормали праве на раван и одређивању растојања тачке од праве или 
равни 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• понове односе између тачке и равни и тачке и праве, 

као и да умеју да доказују поједине теореме и да их 
примењују у задацима; 

• понове знања о нормали праве на раван и 
одређивању растојања тачке од равни. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Истицање циља часа. 
У каквом међусобном односу могу бити права и раван? 
Када је права нормална на раван? 
Да ли је права нормална на једну праву равни нормална на ту раван? 
Како одређујемо растојање тачке ван равни од те равни? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Уџбеник, страна 34, задаци 1.2.3.. – ученици раде ове задатак ,а 
наставник помаже уколи има потребе. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  
Збирка, страна 19, задатак 3,4. 
 

 

Самостални рад, дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију, наставни листић из 
Приручника 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 14.15. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 

Однос међу равнима. Диедар 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Усвајање знања о међусобном односу равни и диедру 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појмове у вези односа две равни (пресек, 

паралел-ност, поклапање), затим појам диедра, угла 
диедра и нор-малност равни; 

• умеју да их примењују појмове при решавању 
задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Истицање циља часа. 
Поновити:                                                                                                        
У каквом међусобном односу могу бити две праве, а у каквом права и 
раван? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Две различите равни у простору или се секу или немају заједничких 
тачака. 
Уколико је пресек две равни непразан, онда је пресек те две равни 
права. 
 
Ако две равни немају заједничких тачака, онда су те две равни 
паралелне. 

  
Равни α и β се секу и њихове заједничке тачке образују праву,  α ∩  β = 
p. Примети да је p ⊂α и p ⊂β. 
Равни  ρ и π су паралелне, па пишемо ρ || π. 
 
Уџбеник, страна 32, равни које се секу. 
Уџбеник, страна 33, паралелне равни  
 
Диедар 
 
Сетимо се да свака тачка неке праве дели ту праву на два дела, при чему 
сваки део чине оне тачке праве које су са исте стране уочене тачке. 
Полуправе са заједничким почетком образују угаону линију помоћу 
које се дефинише веома важан појам у геометрији – појам угла. Сети се 

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

Математика 5. разред (Угао) 

MA1.3.1. 



да угао чине угаона линија и област угла. 

 
Дефиниција полуравни је аналогна дефиницији полуправе: 
Свака права у равни дели ту раван на две полуравни. 
Посматрајмо праву p и неку раван у којој се она налази. Тачке равни 
које не припадају правој p су подељене у два скупа (на слици црвени и 
зелени). 
 Две тачке A и B су са исте стране праве p ако дуж AB не сече праву p. У 
супротном су са различитих страна праве p. Сваки од уочених делова 
равни заједно са правом p образује једну полураван. 
Полуравни приказане на слици означавамо са πa и πb. Пресек 
полуравни πa и πb је права p. 
 
Слично томе, појам диедра има веома важну улогу у стереометрији. 
Модел диедра је најједноставније направити пресавијањем папира дуж 
неке праве линије. 
Две полуравни са заједничком граничном правом деле простор на два 
дела. Те две полуравни заједно са тачкама једног од уочених делова 
простора образују диедар. 
 

 
Диедри се међусобно разликују по величини угла између полуравни. 
 
Шта је угао између полуравни диедра? 
Нека је O произвољна тачка граничне праве p диедра αpβ. Нека је 
Oa полуправа у полуравни pa нормална на p у тачки O и Ob 
полуправа у pβ нормална на p у тачки O. Угао aOb је угао диедра 
αpβ. 
 



 
Овако одређен угао представља угао диедра зато што не зависи од 
избора тачке на граничној правој. Да смо изабрали било коју другу 
тачку O1 на p и спровели исту конструкцију, добили бисмо угао a1O1b1 
подударан углу aOb. 
 
Два диедра су подударна уколико су им углови једнаки. 
 
Диедар чији је угао прав назива се прав диедар. 
 
Ради наставник 
 

 
Нека је πpρ  прав диедар и нека је у полуравни ρπ дата тачка A. Нека је 
O подножје нормале из A на p. Ако је Oa полуправа у pρ  нормална на p, 
онда је ∠AOp = 90°, јер је диедар прав. Дакле, нормала из A на p 
нормална је и на p и Oa, па како је p ⊂  pρ и Oa ⊂  pρ, следи да је 
нормална и на полураван pρ. Одавде даље закључујемо да је AO 
нормално на сваку полуправу са почетком O која се налази у полуравни 
pρ. 
 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
У какво међусобном односу могу бити две равни? 
Шта је диедар? 
Шта је угао диедра? 
Шта је прав диедар? 
Домаћи задатак: обновити градиво 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 15. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Ортогонална пројекција 

Обрада Фронтални 
Усвајање појмова ортоганална пројекција тачке, дужи и праве на раван 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам ортогоналне (нормалне) пројекције 

тачке на праву, тачке и фигуре на раван и појам 
нагибног угла праве према равни; 

• умеју да користе ове појмове у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:        
Шта је нормала из тачке на раван?                                                                                               
Сенка коју осветљене просторне фигуре бацају на неку равну подлогу 
јесте својеврстан приказ те фигуре у равни. Сенку можемо математички 
описати као скуп продора правих дуж светлосних зрака који пролазе 
кроз тачке дате фигуре.  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ортогонална пројекција тачке на раван је продор нормале из те 
тачке на дату раван. 
 
Раван на коју пројектујемо назива се пројекцијска раван. 
 
 Нормала из неке тачке на раван пројекције назива се пројектујући 
зрак те тачке. 
 
Ако се тачка налази у равни пројекције, онда се поклапа са својом 
ортогоналном пројекцијом на ту раван. 
Да бисмо одредили ортогоналну пројекцију дужи, довољно је одредити 
ортогоналне пројекције њених крајњих тачака. 
 
У зависности од односа равни пројекције и праве одређене крајњим 
тачкама дужи коју пројектујемо, разликујемо следеће случајеве: 
 
1. Ако је права одређена крајњим тачкама дужи коју пројектујемо 
паралелна са равни пројекције, онда је пројекција те дужи дуж 
подударна са дужи коју смо пројектовали. 
2. Ако права одређена крајњим тачкама дужи коју пројектујемо сече 
раван пројекције и није нормална на њу, онда је пројекција те дужи дуж 
која је краћа од дужи коју смо 
пројектовали. 
3. Ако је права одређена крајњим тачкама дужи коју пројектујемо 
нормална на раван пројекције, онда је пројекција те дужи тачка. 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA1.3.1. MA2.3.2. 



 
Уџбеник, страна 36, примери 1 и 2. – Ради наставник објашњавајући. 
 
Ортогонална пројекција праве p на раван π је: 
1. права уколико p није нормална наπ; 
2. тачка ако је права p нормална на π. 
 
Уколико права p није нормална на раван пројекције π, онда постоји 
јединствена раван ρ која садржи p и нормална је на π. Тада је пројекција 
праве p на p пресек равни π иρ. 
1. Ако права p сече пројекцијску раван p и није нормална на њу, онда 
сече и своју пројекцију p1. У овом случају, угао између праве p и њене 
пројекције p1 на раван π назива се нагибни угао праве p према равни π. 
2. Ако је права p паралелна пројекцијској равни p, онда је паралелна и 
својој пројекцији p1 на ту раван. 
 
Уџбеник, страна 38 ,. – Ради наставник објашњавајући. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Шта је ортогонална пројекција тачке на раван? 
Шта може бити ортогонална пројекција дужи, а шта праве? 
Шта је нагибни угао праве према равни? 
Домаћи задатак: 
Уџбеник, страна 38, задаци 1,2,3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 17. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Ортогонална пројекција 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање ортогoналне пројекције тачке, дужи и праве на раван 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам ортогоналне (нормалне) пројекције 

тачке на праву, тачке и фигуре на раван и појам 
нагибног угла праве према равни; 

• умеју да користе ове појмове у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развијају способност дедуктивног закључивања при 

доказивању теорема и просторног посматрања; 
• стeкну навике коришћења скуповне симболике (код 

записивања односа основних геометријских 
појмова); 

• развију навику тачног обележавања геометријских 
објеката; 

• оспособљавају се за прецизно и уредно цртање и 
конструисање и правилно коришћење прибора; 

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

• 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:        
Шта је ортогонална пројекција тачке на раван? 
Шта може бити ортогонална пројекција дужи, а шта праве? 
Шта је нагибни угао праве према равни? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 19, задаци 2, 3, 4, 8, 9,10. 
Збирка, страна 20, задатак 13. 
 
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 20.задаци 11,12. 

 

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

- 

MA1.3.1. MA2.3.2. 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 18. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Триедар. Рогаљ 

Обрада Фронтални 
Усвајање основних помјова везаних за триедар и рогаљ 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам триедра и појам рогља и његове 

елементе: теме, ивица, ивични угао; 
• усвоје теорему о односу ивичних углова триедра и 

збир ивичних углова конвексног рогља; 
• умеју да све наведене појмове и теореме примењују 

у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 8. разред (Диедар) 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 
- 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:       Шта је диедар? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Триедар одређују три равни које се секу. 
Три различите равни које имају заједничку тачку деле простор на осам 
делова. Сваки од тих делова заједно са одговарајућим деловима равни 
који га одређују представља један триедар. Посматрајмо један од ових 
триедара који је издвојен на слици. 
Видимо да је он ограничен са три угла који имају заједничко теме, aSb, 
bSc и cSa. Ови углови називају се стране триедра или ивични углови 
триедра. Краци ових углова су ивице триедра. Заједничко теме углова 
представља теме триедра. Изабрани триедар означавамо са Sabc. 
Триедар који смо изабрали је конвексан. Надаље ћемо посматрати само 
конвексне триедре. 
Ако на свакој ивици триедра изаберемо по једну тачку, 
добићемо троугао који заједно са теменом одређује овај триедар у 
следећем смислу: триeдар је ограничен полуправама са почетком у 
тачки S које секу странице троугла. Овако формиран скуп тачака 
називамо триедарска површ. Примети да је триедарска површ унија 
три угла са заједничким теменом и по једним заједничким краком. 
Свака триедарска површ одређује тачно један (конвексан) триедар. 
 
Ученици самостално раде: Уџбеник, страна 49, задаци 1 и 2. 
 
Допуштајући да се полуправе са заједничким почетком „крећу“ дуж 
страница произвољног многоугла чија раван не садржи почетак 
полуправих, добијамо све сложеније површи. 
Површи које добијамо на овај начин називамо рогљасте површи. Ми 
ћемо разматрати само случајеве када је одговарајући многоугао 
конвексан. Свака рогљаста површ дели простор на два дела. Пошто 
разматрамо само рогљасте површи које одређују конвексни 
многоуглови, бар један од ових делова је конвексан. Унија овакве 
рогљасте површи и конвексног дела простора који она одређује назива 
се рогаљ. Специјалан случај рогља је триедар. Теме, ивице и стране, то 
јест ивични углови рогља, дефинишу се као за триедар. 
Збир ивичних углова сваког рогља мањи је од 360°. 
 
Ученици самостално раде: Уџбеник, страна 42., задаци1,2,. 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Који су његови елементи? 
Шта чини триедарску површ? 
Шта је рогљаста површ и колики је збир њених ивичних углова? 
Домаћи задатак:   Збирка задатака, страна 20, задаци 4,5. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 19. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Полиедри 

Обрада Фронтални 
Усвајање основних појмова везаних за полиедар 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам полиедра и његове елементе: теме, 

ивица, ивични угао; 
• усвоје појам мреже полиедра и науче да 

израчунавају површину полиедра применом 
Ојлерове формуле; 

• умеју да све наведене појмове и теореме примењују 
у задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 8. разред (Диедар), 
Математика 8. разред (Триедар. Рогаљ) 
OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 
- 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:        
Шта је диедар, триедар, а шта рогаљ? 
Диедри и рогљеви су делови простора који нису ограничени са свих 
страна. Прецизније, и диедар и рогаљ ограничавају геометријске фигуре 
које се у неким правцима пружају у „недоглед“ – у случају диедара то 
су полуравни, а у случају рогљева углови. За разлику од њих, полиедри 
су ограничени 
многоугловима, и то са свих страна. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Полиедар је део простора који је ограничен многоугловима, при 
чему важе следећи услови: 
· свака страница било ког многоугла је страница још једног њему 
суседног многоугла, 
· свака два суседна многоугла припадају различитим равнима и 
· свака два несуседна многоугла се могу повезати низом многоуглова, 
таквим да су узастопни чланови суседни многоуглови. 
Поменимо и то да је полиедар са леве стране конвексан, док је са десне 
стране приказан један неконвексан полиедар. Ми ћемо проучавати 
искључиво конвексне полиедре. 
Унија свих многоуглова који ограничавају неки полиедар назива се 
полиедарска површ. Сваки од тих многоуглова назива се страна 
полиедра. Странице многоуглова су ивице полиедра. Темена 
многоуглова су и темена полиедра. 
 
Задатак 1.  
Одреди број темена, број ивица и број страна полиедара приказаних на 
наредним сликама. 

 
Број темена, број ивица и број страна ових полиедара је: 

1) 5, 8, 5  
2) 5, 9, 6 
3) 8, 12, 6 
4) 9, 16, 9 

Формулу која повезује број темена (T), ивица (I) и страна (S) конвексног 
полиедра T – I + S = 2 извео је Ојлер, па је она данас и позната као 
Ојлерова формула 
Прецизније, мрежу полиедра чине многоуглови који га ограничавају 
постављени у једну раван. Међутим, не чини мрежу полиедра било 



какво постављање одговарајућих многоуглова, већ само такво да се 
„пресавијањем“ дуж заједничких страница два суседна многоугла може 
саставити тај полиедар. 
За сваки полиедар постоји више мрежа. 
Површина полиедра једнака је збиру површина свих његових 
страна. 
Имајући на уму да мрежу полиедра чине многоуглови распоређени у 
равни, али подударни многоугловима који одређују тај полиедар, 
видимо да је површина мреже 
једнака површини одговарајућег полиедра. 
Одређивање површине полиедра представља једну врсту мерења његове 
величине. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Шта је полиедар? 
Шта је полиедарска површ? 
Како гласи Ојлерова формула? 
Шта је површина полиедра? 
 
Домаћи задатак: 
Уџбеник, страна 42, задатак,2. 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 20. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Појам запремине полиедра 

Обрада Фронтални 
Усвајање појмова запремина полиедра и маса тела 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам полиедра; 
• усвоје појам запремине полиедра и масе полиедра и 

науче како да их израчунавају. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Физика 6. разред (Одређивање и мерење запремине, маса тела, мерење масе, маса и 
тежина као различити појмови) 

МА1.4.1. МА 3.4.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је полиедар? 
Шта је полиедарска површ? 
Како гласи Ојлерова формула? 
Шта је површина полиедра? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Грубо говорећи, запремина полиедра изражава величину дела 
простора који заузима тај полиедар. 
За јединицу мере запремине бира се коцка. Стандардна јединица мере 
запремине јесте кубни метар – коцка ивице 1m. Ознака је m3.  
У складу са десетичним бројним системом који користимо, при мерењу 
површине користе се и: 
· кубни дециметар (dm3) – коцка странице 1dm; 
· кубни центиметар (cm3) – коцка странице 1cm; 
· кубни милиметар (mm3) – коцка странице 1mm; 
· кубни километар (km3 ) – коцка странице 1km. 
 
 
Уколико два полиедра имају заједнички само неки део својих 
површи, тада је запремина просторне фигуре коју чине ови 
полиедри заједно једнака збиру запремина сваког полиедра 
посебно. 
Подударни полиедри имају једнаке запремине. 
 
Иако ћемо ми углавном израчунавати запремине апстрактних 
геометријских тела, физика нас учи да је запремина неког реалног 
предмета његова веома важна карактеристика. Тако, на пример, 
запремина V неког реалног предмета је повезана са масом m тог 
предмета и густином ρ материјала од кога је он сачињен следећом 
формулом: 

m = V ・ ρ. 
Наведена формула има доста практичних примена. На пример, на 
основу ње се могу одредити густине материјала. Довољно је од 
изабраног материјала направити предмет чију је запремину једноставно 
одредити (рецимо у облику коцке), затим одредити масу тог предмета и 
поделити је са запремином:  

 
Знамо да је 1kg = 1 000g и 1m3 = 1 000 000cm3, па је 

 
 
 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Шта је јединица мере за запремину? 
Како се рачуна маса тела? 
 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 21. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Тачка, права и раван 
Рогаљ и полиедар 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о рогљу и полиедру 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појмове рогља и полиедра и њихових 

елемената; 
• усвоје теорему у вези са рогљем и полиедром и да 

их примењују у задацима. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

- 

- 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта је полиедар, а шта рогаљ? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, страна 20, задаци 1,2,3,4,5,6. 
 
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: 
Тест - Тачка, права и раван  у прилогу 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 22. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Алгебарски изрази 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о алгебарским изразима и упознавање ученика са правилима 
рачунања са алгебарским изразима 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• систематизују знање из претходних разреда о 

алгебарским изразима и алгебарским изразима са 
променљивом; 

• одређују вредност алгебарског израза; 
• понове појма супротног броја, неутралног елемента 

за сабирање и множење и својства комутативности, 
асоцијативности и дистрибутивности у скупу 
реалних бројева; 

• усвоје појам област дефинисаности израза са 
променљивом. 

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 (Супротни бројеви), 
Математика 7. разред (Алгебарски изрази), 
Математика 7. разред (Својства реалних бројева) 

MA2.1.2. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Шта су променљиве и како градимо алгебарске изразе? 
Променљиве замењују величине чију тачну вредност не знамо или 
величине које могу имати различите вредности. 
Од бројева, променљивих и рачунских операција, придржавајући се 
одговарајућих правила, градимо алгебарске изразе.  
На пример,  
су правилно изграђени алгебарски изрази. 
Специјално, када у алгебарском изразу учествује променљива, кажемо 
да је то алгебарски израз са променљивом.  
Ученици самостално решавају: Уџбеник, стр. 43, пример 1. 
Провера резултата. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Правила рачунања с алгебарским изразима иста као и правила рачунања 
с реалним бројевима. Подсетимо се ових правила за сабирање и 
множење: 

 
Поред рачунских операција сабирања и множења, помињали смо и 
операције одузимања и дељења. 

Пре него што смо се упознали са целим бројевима, знак – је био 
резервисан само за операцију одузимања. Израз a – b смо називали 
разликом бројева a и b. Међутим, по увођењу целих бројева, овај знак 
добија још једно значење. Израз –а означава супротан број броја а. Ова 
двојака употреба знака – природно се намеће и не ствара тешкоће, јер 
до ознаке негативног броја управо долазиш тако што изоставиш 0 из 
одговарајуће 

разлике: 0 – 1 = –1, 0 – 2 = –2, 0 – 3 = –3. 

Заправо, у скупу реалних (целих, рационалних) бројева нема разлога 
говорити о операцији одузимања јер се одузимање увек своди на 
одговарајуће сабирање: 5 – 8 = 5 + (–8), –3 – 2 = –3 + (–2) 

1) За свака два реална броја a и b важи a – b = a + (–b). 
2) Супротан број броја а је број –а, а супротан број броја –а је 

број а, то јест –(–а) = а. 



 
3) За сваки реалан број (било позитиван, било негативан) важи 

–а = (–1) ・ а. 

Скренути пажњу ученицима на следеће: Када се знак – појави испред 
заграде, то значи да бројем –1 множимо сваки број у загради. Зато се 
каже – минус испред заграде мења знак сваког броја у загради. 
Уџбеник, стр. 44., пример 3. – Ученици самостално решавају, 
наставник контролише. 

У скупу реалних (рационалних) бројева такође нема разлога говорити о 
операцији дељења. Дељење (када је дефинисано) увек се своди на 
одговарајуће множење. 

4) За сваки реалан број a и реалан број b различит од 0 важи  

a : b = a ∙
b
1 . Нулом се не дели!!! 

5 : 5 = 5 ∙
5
1 , 8 : (–9) = 8 ∙ 






−

9
1  

Алгебарске изразе ћемо, као и до сада, обележавати великим словима 
латинице, на пример А, B, C и слично. Ако желимо да нагласимо да се 
ради о изразу са променљивом x, писаћемо А(x), B(x), C(x) и слично. 

Уџбеник, стр. 44, пример 4. – Наставник коментарише. 

 

Једина новина у овом делу лекције је појам области дефинисаности 
израза. До сада, ученици су се готово искључиво сусретали са изразима 
чија је област дефинисаности читав скуп реалних бројева. Заправо, овај 
појам је било неопходно увести због наредне дефиниције 
еквивалентних израза. 

Дакле, област дефинисаности израза А, B, C и D из претходног израза је 
скуп реалних бројева, а област дефинисаности израза Е је скуп R\{0}. 

Скуп свих вредности променљиве за које дати израз има бројевну 
вредност назива се област дефинисаности тог израза или скуп 
допустивих вредности променљиве за тај израз. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Како градимо алгебарске изразе? Написати неколико израза са 
променљивим. 
Која су правила за рачунање са изразима? 
Како другачије можемо записати одузимање, а како дељење? Шта је 
област дефинисаности израза? Одредити област дефинисаности за 



следеће изразе: xxA 4)( = , 2

34)(
x
xxB = . 

 
Домаћи задатак: Збирка, страна 21,  задаци 1, 2, 3, 4. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
Како градимо алгебарске изразе? Написати неколико израза са 
променљивим. 
Која су правила за рачунање са изразима? 
Како другачије можемо записати одузимање, а како дељење? Шта је 
област дефинисаности израза?  

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 23. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Еквивалентност израза. Линеарни израз 

Обрада Фронтални 
Усвајење појмова еквивалентни изрази и линеаран израз 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• подсете се појма област дефинисаности израза; 
• усвоје појмове еквивалентног и линеарног 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 

- 

MA2.1.2. 



Овај наставна јединица. Да бисмо могли да дамо прецизну дефиницију 
линеарног израза, било је неопходно пре тога увести појам 
еквивалентних израза.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Посматрајмо изразе А(x) = x + 10 – 3 и B(x) = x + 7. 
Оба израза су дефинисана за сваки реалан број, а на основу особина 
рачунских операција знаш да је  А(x) = x + 10 – 3 = x + 7 = B(x). 
Дакле, изрази А(x) и B(x) имају исту област дефинисаности и за свако x 
из те области имају једнаке бројевне вредности. Зато ћемо рећи да су 
они еквивалентни. 

 
Два израза су еквивалентна ако имају исту област дефинисаности и 
ако су њихове бројевне вредности једнаке за све допустиве 
вредности променљивих. 
 
У примеру 1, на страни 45, уџбеника, који би требало да ради 
наставник, дата су три пара израза за које је разматрано и детаљно 
објашњено зашто јесу или нису еквивалентни. Иако су ова разматрања 
вероватно доста сложена за ученикe, оно што би већина ученика морала 
да усвоји је да правилно примењеним правилима рачунањa (са 
алгебарским изразима) од датог добијамо њему еквивалентан израз. 
 
Пример 3.  
 
Ако су два израза еквивалентна, онда се један од њих добија из 
другог, и то у коначном броју корака применом правила рачунања. 
 
Уџбеник, страна 46, пример 4.5.6- Ученици раде самостално у свескама 
и на табли. 
 
Алгебарски израз са променљивом x је линеаран (по променљивој 
x) ако је еквивалентан изразу облика ax + b, где а, b ∈R и а ≠ 0. 
Израз 0 x + b је константан. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Када су два израза еквивалентна? 
Када је неки израз линеаран? 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 22, задаци 1.2.3. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 24. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Алгебарски изрази 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о алгебарским изразима и њиховом еквивалентношћу 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• систематизују знање из претходних разреда о 

алгебарским изразима и алгебарским изразима са 
променљивом; 

• увежбају одређивање вредности алгебарског израза; 
• понове појма супротног броја, неутралног елемента 

за сабирање и множење и својства комутативности, 
асоцијативности и дистрибутивности у скупу 
реалних бројева. 

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. 
Самостални рад, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

MA3.1.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
Анализа домаћег задатка.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Задаци: 
1. Напиши три алгебарска израза са променљивом x и одреди њихове 

вредности када променљива узима вредности –3, 
4
1 ,2 и 0. 

2. Одреди израз еквивалентан датом изразу: 

 
3. Који од ових израза су линеарни и зашто?  
4. Испитај да ли су изрази А(х) и В(х) еквивалентни ако је: 

 
5. За које вредности х дати изрази нису дефинисани: 

 
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: 
Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању задатака. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака,страна 23.задаци 4.5.6. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 25. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Линеарна једначина. Еквивалентност једначина 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о линеарним једначинама и проширивање знања о начину 
решавања једначина 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате и усвоје појам еквивалентних једначина, као 

и својства (теореме) једначина која се користе за 
добијање еквивалентних једначина примењујући 
сагласност једнакости са операцијама множења и 
сабирања; 

• умеју да опишу поступак за свођење једначине на 
њој еквивалентну једначину најједноставнијег 
облика, приме-њујући својства једнакости. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктвним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Решавање једначина у скупу рационалних бројева) 

MA1.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
Како смо решавали једначине до сада? 
Једначинe попут 
x + 2 = 0 , 4x – 2 = 0 , –5x + 5= 0 , –x + 9 = 0 смо решавали, углавном 
користећи се особинама рачунских операција. Нпр. додавањем истог 
броја на обе стране једнакости или одузимањем истог броја од обе 
стране једнакости добијамо нову једнакост. 
Поступак решавања једначина који ћемо сада учити заснива се на 
особинама реалних бројева и општији је у односу на онај који већ знаш. 
НАПОМЕНА: Посебну пажњу треба посветити и изради задатака након 
излагања новог градива, како би ученици стекли утисак о примени и 
значају тих теоријских знања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 Шта је једначина? 
Два алгебарска израза, од којих бар један садржи променљиву или 
више њих, спојена знаком једнакости (с циљем да се одреде 
вредности променљиве или променљивих за које је једнакост 
истинита), чине једначину. 

 
Уколико се у једначини, попут дате, појављује само једна променљива, 
кажемо да је то једначина са једном непознатом. Наравно, постоје и 
једначине са више непознатих (две, три и тако даље), на пример 2x + y = 
5. 
Непознате величине у једначинама означавају словима с краја абецеде, 
x, y, z, као и да се краће називају само непознате. 
Скуп свих вредности променљиве за које су дефинисани алгебарски 
изрази који се у једначини јављају називамо облашћу дефинисаности 
те једначине. 
Број –8 јесте решење једначине 5 + x = –3, јер је 5 + (–8) = –3, док број 7 
није решење ове једначине јер 5 + 7 ≠ –3. 
 
Решење једначине је сваки број који додељен непознатој ту 
једначину преводи у истиниту бројевну једнакост. 
 
Нпр, једначине x = 2 и x + 7 = 9 имају исто решење. 
Аналогно дефиницијама еквивалентности и линеарности израза имамо 
следеће дефиниције: 
Две једначине су еквивалентне ако је свако решење једне од њих 
уједно решење и друге, или ако обе једначине немају решења. 
Једначина са једном непознатом x је линеарна ако је евивалентна 
једначини облика аx + b = 0, где су а и b реални бројеви. 
 
Како од дате једначине добијамо њој еквивалентну? Користићемо 



следећа правила: 
 
Правило замене 
 

 
 
Нађимо једначину најједноставнијег типа, еквивалентну једначини x = 7 
+ 2. Знамо да је 7 + 2 = 9, односно изрази 7 + 2 и 9 су еквивалентни. Зато 
један од њих можемо заменити другим. Тако добијамо једначину x = 9 
која је еквивалентна полазној. 
Слично, у једначини 2(x + 2) – 3 = 5 израз 2(x + 2) 
можемо заменити изразом 2x + 4, јер су та два 
израза еквивалентна. Тако добијамо једначину 2x + 4 – 3 = 5 која је 
еквивалентна полазној. 
Поступајући слично као у претходна два примера, можеш ли да 
напишеш једначину еквивалентну једначини (2 + 3)x – 5 = 0? Таквих 
једначина има више, али вероватно ти прво пада на памет да је 2 + 3 = 5, 
то јест да су изрази 2 + 3 и 5 еквивалентни. Зато израз 2 + 3 замењујемо 
изразом 5 и добијамо једначину 5x – 5 = 0 која је еквивалентна полазној. 
Правило замене (израза њему еквивалентним). У једначини, 
заменом алгебарског израза њему еквивалентним изразом, 
добијамо нову једначину која је еквивалентна полазној. Уобичајено 
је да се непозната налази на левој страни једначине. То увек можемо 
постићи заменом леве и десне стране једнакости. 
 
Правило о додавању 
 

 
За реалне бројеве а, b, c на основу а = b следи а + c = b + c и а – c = b – 
c. Додавањем истог израза на обе стране једначине (одузимањем истог 
израза од обе стране једначине), добијамо једначину која је 
еквивалентна полазној. 
На основу претходног закључујемо да када додамо број 18 на обе 
стране једначине 9x – 18 = 0,добијамо њој еквивалентну једначину 9x – 
18 + 18 = 0 + 18. 
Сада, применом правила замене, добијамо једначину 9x = 18 која је 
еквивалентна полазној. 
 



Правило о множењу 
 

 
За реалне бројеве а, b, c, где је c ≠ 0, на основу а = b следи а ∙ c = b ·  c и 
а : c = b : c. Множењем (дељењем) истим изразом, различитим од 0, обе 
стране једначине, добијамо једначину која је еквивалентна полазној. 

Значи, ако обе стране једначине 9x = 18 помножимо са 
9
1 , добијамо њој 

еквивалентну једначину  

 
Међутим, чешће ћемо рећи „поделимо са 9“ (и тако записивати). 
 
У називу овог правила се не помиње дељење, јер је дељење неким 
бројем (различитим од 0) исто што и множење његовом реципрочном 
вредношћу. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Правила за добијање еквивалентних једначина. 
Домаћи задатак:  
Збирка задатака, стр. 23.задаци 1.2.3.4.5.6.7. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 26. 
 

РАЗРЕД: OСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Линеарна једначина. Еквивалентност једначина 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о линеарним једначинама и правилима која се користе приликом 
решавања 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• појам еквивалентних једначина, као и својства 

(теореме) једначина која се користе за добијање 
еквивалентних једначина примењујући сагласност 
једнакости са операцијама множења и сабирања 
примењују у решавању задатака; 

• умеју да опишу поступак за свођење једначине на 
њој еквивалентну једначину најједноставнијег 
облика, приме-њујући својства једнакости. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктвним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

MA2.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
Која 3 правила смо научили? 
Уџбеник, страна 50.пример 8.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака,  страна 24, задаци 8.9.10.11.12.13. 
                 
 
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, страна 24, задатак 13. 
  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 27. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних једначина с једном непознатом 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком решавања линеарних једначина са једном непознатом и 
провером решења 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје поступак решавања једначина датог облика у 

скупу R и знају да одреде сва решења једначине и да 
утврде да једначина нема решења; 

• умеју да решавају једначине применом својства 
једнакости и еквивалентности једначина. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 7. разред (Својства реалних бројева), 
Математика 8. разред (Линеарна једначина. Еквивалентност једначина) 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
Шта значи решити једначину? 
Једначину смо решили када одредимо све бројеве који су њена решења 
или утврдимо да једначина нема решење. 
Линеарну једначину са једном непознатом решавамо тако што 
применом правила замене, правила о додавању и правила о множењу, 
коначан број пута, долазимо до њој еквивалентне једначине из које 
директно читамо решење (решења). 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Покажимо поступак решавања једначине на примеру: 
 
Пример 4. (Уџбеник, страна 49.) 
Наравно, увек је пожељно извршити проверу. То можемо урадити на 
два начина: 
· прво израчунавамо вредност израза са једне стране 
једначине, па са друге и потом проверимо да ли смо 
добили једнаке вредности; 
· истовремено израчунавамо вредности обе стране 
једначине и проверавамо да ли смо добили истиниту 
бројевну једнакост. 
 
Уџбеник, страна 50, пример 6. – ученици раде самостално у 
свескама и на табли. 
 
Како у општем случају решавамо линеарну једначину аx + b = 0, где је а 
било који реалан број различит од 0, а b произвољан реалан број. 
Применом правила замене, правила о додавању и правила о множењу, 
добијамо низ међусобно еквивалентних једначина. При том, циљ нам је 
да у последњој једначини на левој страни остане само непозната 
величина, а на десној страни неки реалан број. 
 
Пример 4. (Уџбеник, стр. 50.) Решимо једначину 2x-3x= -x+20 
Очигледно је да дата једначина нема решења, али ипак, 
трансформишимо је у облик аx = b. 
Применом правила о додавању и правила замене, 
долазимо до еквивалентне једначине 0 ⋅ x = 1. 
Како је производ произвољног броја и 0 једнак 0, 
јасно је да једначина 0 ⋅  x = 1 нема решење. 



 
Пример . Решимо једначину 5x = 2x + 3x. 
Како је 2x + 3x = (2 + 3)x = 5x, изрази 
2x + 3x и 5x су еквивалентни. Зато је сваки реалан 
број решење дате једначине. Применом правила 
о додавању и правила замене, долазимо до еквивалентне једначине 0 ⋅ x 
= 0, чије је решење сваки реалан број.  

 
Ако је сваки реалан број решење неке једначине, кажемо да је она 
неодређена и називамо је идентитетом. 
 
Дакле,  једначина аx + b = 0 : 

1) Када је  а ≠ 0 има јединствено решење – 
a
b ,  

2) Када је а=0 и b ≠ 0 нема решења, 
3) Када је а=0 и b = 0 је идентитет. 

 
 

Пример. Решимо једначину 7x – 8 = 4x + 4. 
Приметимо да се непозната налази на обе стране дате једначине. Наш 
први циљ при решавању таквих једначина је да раздвојимо непознате и 
константе. Уобичајено је да се прво побринемо да се сви мономи који 
садрже непознату налазе на левој страни једначине.  

Пример 3. Решимо једначину . 
Обе стране једначине прво множимо са 6 јер је S(6, 3) = 6. Наиме, 
уколико се у једначини појављују разломци, множимо обе стране 
једначине заједничким садржаоцем именилаца и тако добијамо 
једначину еквивалентну полазној, али која не садржи разломке. 
 



 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 Домаћи задатак:  Збирка, страна 25, задаци 15.16.17. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 28. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних једначина с једном непознатом 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање решавања линеарних једначина са једном непознатом и провера решења 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања једначина датог облика у 

скупу R и знају да одреде сва решења једначине и да 
утврде да једначина нема решења; 

• умеју да решавају једначине применом својства 
једнако-сти и еквивалентности једначина. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Следећа два примера ради наставник на табли указујући на нове начине 
за решавање једначина. 
 
Пример 8, уџбеник, страна 70. 
 Одредимо решења једначина 3x-(2x-1) =5+(2x+3) и 3(4(2 – 3(x – 1)) – 5) 
– 8 = 1. 
У обе дате једначине непозната x се налази у оквиру израза унутар 
заграда. Тада: 
· или се ослободимо заграда тако што извршимо назначене операције, 
· или прво сматрамо да је непозната величина читав израз који се налази 
у загради и одређујемо чему је он једнак, а затим одређујемо непознату. 
У сваком конкретном случају одлучујеш на који начин ћеш решити 
проблем. Наравно, резултат не зависи од начина рада. 
 
Пример8, уџбеник, страна 50. 
Следеће задатке и примере ученици треба да самостално решавају. 
 
Уџбеник, страна 54, пример 5.6. 
Наставник, 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 
 

Домаћи задатак:   
Збирка задатака,страна 24.задатак14 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 29. 
 

РАЗРЕД: OСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних једначина с једном непознатом 

Утврђивање Индивидуални 
Решавања линеарних једначина са једном непознатом 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања једначина датог облика у 

скупу R и знају да одреде сва решења једначине и да 
утврде да једначина нема решења; 

• умеју да решавају једначине применом својства 
једнако-сти и еквивалентности једначина. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

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

 

Збирка задатака, 

страна 26. Задаци 21.22.23.24.25. 

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 26.задаци 26.27 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 30. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Примена линеарних једначина с једном непознатом 

Обрада Фронтални 
Примена линеарних једначина са једном непознатом 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају решавање једначина применом својства 

једнакости и еквивалентности једначина; 
• примењују знања о решавању једначине на 

проблеме из свакодневног живота. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• стичу навике уредности, тачности, самоконтроле и  
кри-тичког мишљења; 

• увежбају формирање израза и постављање једначина 
на основу текстуалних задатака; 

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

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Ова лекција представља преглед разних задатака чије решавање се 
своди на решавање одговарајућих линеарних једначина. Циљ ове 
лекције је да ученицима покаже практичну страну математике које 
ученици често нису свесни, односно да покаже примену стеченог знања.  
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Следеће примере и задатке раде ученици на табли, а наставник их 
прати, објашњава и указује на места где се највише греши. 
 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 63.) 
Пример 2. (Уџбеник, страна 63.) 
Одреди четири узастопна цела броја чији је збир -58. 
Најмањи од четири тражена броја ћемо означити 
са x. Онда су остала три броја x + 1, x + 2 и x + 3 
(поређани од најмањег до највећег). На основу услова датог у задатку, 
записујемо једначину 
x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = - 58. 
Решење је -16, па су тражени бројеви -16,-15,-14.-13.. 
 **Задатак.  
Збир пет узастопних непарних бројева је 105. О којим бројевима је реч?  
Непаран број је облика 2к+1. 
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Реч је о бројевима 17,19,21,23,25.  
Пример 3. (Уџбеник, страна 63.) 
 
Пример 4. (Уџбеник, страна 64.) 
 
Уџбеник , страна 68. задаци 8. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:   
Уџбеник , страна 28. задаци 36.37.38.39. 

 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 31. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Примена линеарних једначина с једном непознатом 

Утврђивање Индивидуални 
Примена линеарних једначина са једном непознатом на задатке из геометрије, физике и 
хемије 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају решавање једначина применом својства 

једнакости и еквивалентности једначина; 
• примењују знања о решавању једначине на 

проблеме из свакодневног живота, па и других 
области као што су геометрија, физика, хемија, 
економија итд. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• стичу навике уредности, тачности, самоконтроле и  
кри-тичког мишљења; 

• увежбају формирање израза и постављање једначина 
на основу текстуалних задатака; 

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

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Истицање циља часа. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Следеће примере и задатке раде ученици на табли, а наставник их 
прати, објашњава и указује на места где се највише греши. 
Пример8.  (Уџбеник, страна 66.) 
 
Пример 9. (Уџбеник, страна 66.)  
Пример 10. (Уџбеник, страна 66.) 
Збирка задатака,стран 29.задаци 48.49.50.51.52. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:   
Збирка задатака,страна 29.задаци 53.54.55. 

 

Математика 6. разред (Збир унутрашњих углова у троуглу),  
Математика 6. разред (Површина четвороугла),  
Физика 6. разред (Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског 
кретања), 
Хемија 7. разред (Растворљивост супстанци и процентна концентрација раствора) 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 32. 
 

РАЗРЕД: OСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Једначине које се своде на линеарне 

Обрада Фронтални 
Усвајање поступка решавања једначине која се своди на линеарну једначину 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје поступак решавања једначина које нису 

линеарне, али могу да се своде на линеарне 
једначине. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Апсолутна вредност броја), 
Математика 7. разред (Основна својства операције кореновања у скупу R+),  
Математика 7. разред (Квадрат бинома), 
Математика 7. разред (Разлика квадрата), 
Математика 7. разред (Решавање једначина – примена растављања полинома на чиниоце) 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетити се чему је једнака апсолутна вредност неког броја. 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример8. (Уџбеник, страна 55.) – Ради наставник на табли. 
Задатак  
Решимо једначину |3x + 2| = 5. 
Како је |5| = 5 и |–5| = 5, решење дате једначине је онај реални број x за 
који је 3x + 2 = 5 или 3x + 2 = –5. 
Дакле, решавање полазне једначине се своди на 
решавање две линеарне једначине. 

Једначина |3x + 2| = 5 има два решења, бројеве 1 и
3
7

− . 

 
 
Пример 4. (Уџбеник, страна 53.) – Ради наставник на табли. 
Решимо једначину (x - 4) ⋅  (x + 5) = 0. 

 
 
Пример 6. (Уџбеник, страна 58.) – Ради наставник на табли. 
. 

 
 
Решавање једначина 
x2 – 25 = 0 и x2 – 2x + 1= 16 

 



 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  
Збирка задатака, страна 24, задаци: 11.12. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 33. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних једначина 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање поступка решавања једначине која се своди на линеарну једначину и 
решавање линеарних једначина 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају решавање једначина применом својства 

једнакости и еквивалентности једначина; 
• утврде поступак решавања једначина које нису 

линеарне, али могу да своде на линеарне једначине; 
• примењују знања о решавању једначине на разне 

проблеме. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• стичу навике уредности, тачности, самоконтроле и  
кри-тичког мишљења; 

• увежбају формирање израза и постављање једначина 
на основу текстуалних задатака; 

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

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктвним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Истицање циља часа. 
Поновимо: 
Шта је линеарна једначина? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 23, задаци 7(б, г), 
              страна 24, задаци 10 .д,ђ,ж 
   страна 25, задатак 17. 
 
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 25.задатак 20. 

 

- 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 34. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних једначина 

Систематизација Индивидуални 
Утврђивање поступка решавања различитих типова задатака са линеарним једначинама са 
једном непознатом 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају решавање једначина применом својства 

једнакости и еквивалентности једначина; 
• утврде поступак решавања једначина које нису 

линеарне, али могу да своде на линеарне једначине; 
• примењују знања о решавању једначине на разне 

проблеме. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• стичу навике уредности, тачности, самоконтроле и  
кри-тичког мишљења; 

• увежбају формирање израза и постављање једначина 
на основу текстуалних задатака; 

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

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

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



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поделити ученицима наставне листиће са страна 59 и 60 из 
Приручника. Тест се може оцењивати, али с обзиром на то да је следећи 
час планиран писмени, овај тест може послужити као процена 
ученичких знања. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају задатке са наставног листића у прилогу 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Проверити решења,  да би се ученици сами оценили. 
 
Указивање на најчешће грешке.  
 
Домаћи задатак:   
 

 

- 

MA2.2.1. MA3.2.1. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

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

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци: 
1. Нека је AB || CD || EF. Посматрај слику и: 
a) израчунаj дужине дужи AC и OF ако је OE = 6cm, OB = 2cm, BD = 
3cm и OC = 8cm; 

б) одреди размере 
CD
AB

EF
AB , 

CD
EF . 

 
    (Збирка, страна 8, задатак 3) 
 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 35. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

- 
Први писмени задатак 

Систематизација Индивидуални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја. 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области Сличност троуглова, Тачка, права, раван и Линеарне 
једначине и како умеју да  их примењују у решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 - 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 - 

Самосталан рад 
Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију 

- 

- 



2. Колико највише равни је одређено са две паралелне праве и пет 
тачака које им не припадају?     
(Збирка, страна 17, задатак 17)       
 
3.  У унутрашњости правог диедра дата је тачка Q која је од једне 
стране диедра удаљена 8cm, а од друге 15cm. Колико је та тачка 
удаљена од ивице диедра?    (Збирка, страна 19, задатак 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
4. Реши једначине: 

1)     
2)  
    (Збирка, страна 30, задатак 10 (е),15 (ж))                                                                                                                                                                                          
 
5. Породица Малинић је првог дана обрала малине са 30% свог 

малињака. Другог дана обрала је 
7
2 остатка, а 

трећег дана преосталих 120 ари. Колику површину заузима малињак 
породице Малинић?   
 (Збирка, страна 35, задатак 46) 
 
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: 36. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

- 
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: 
 

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 

- 

- 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 37. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Линеарна неједначина 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са поступком решавања линеарних неједначина са једном 
непознатом и провером решења 

        ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове раније стечена знања о линеарним 

неједначинама са једном непознатом; 
• усвоје дефиницију линеарне неједначине и појам 

решавања линеарне неједначине; 
• се подсете представљања скупа решења линеарне 

неједначине на бројевној правој; 
• умеју да наведу примере неједначина и да испитају 

да ли је одређен реалан број решења линеарне 
неједначине. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 6. разред (Неједначине у вези са множењем и дељењем целих бројева – 
множење неједнакости негативним бројем) 

MA3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се: 
Знаке <, ≤, > и ≥ једним именом називамо знацима неједнакости. 
Неједначине са једном променљивом смо већ решавали. На пример, 
такве су неједначине 

 
Подсетити ученике да се множењем (или дељењем неједнакости) 
негативним бројем мења знак неједнакости. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пре обраде самих линеарних неједначина, ученици се подсећају на неке 
од већ усвојених појмова (појам неједначине и решења неједначине, 
интервале и њихове графичке приказе), који су неопходни за усвајање 
новог градива. 
 
Два алгебарска израза који садрже променљиву или променљиве, 
спојена знаком неједнакости (<, ≤, > или ≥) чине неједначину. 
Уколико се у неједначини појављује само једна променљива, кажемо да 
је то неједначина са једном непознатом. Наравно, постоје и 
неједначине са више непознатих (две, три и тако даље), на пример 5x – 
4y ≤ 6. 
 
Број –11 јесте решење неједначине x + 7 < –3, јер је –11 + 7 < –3, a број –
10 није решење неједначине x + 7 < –3, јер бројевна неједнакост –10 + 7 
< –3 није истинита. 
 
Решење неједначине је сваки број који додељен непознатој ту 
неједначину преводи у истиниту бројевну неједнакост. 
 
Уџбеник, страна 70, пример 1 – ученици раде на табли. 
 
Скуп решења неједначине често исказујемо користећи интервале 
реалних бројева. 
Интервал (а, b), где је а < b, је скуп реалних бројева x са особином да је 
а < x < b. 
Интервал [а, b), где је а < b, је скуп реалних бројева x са особином да је 
а ≤ x < b. 
Интервал (а, b], где је а < b, је скуп реалних бројева x са особином да је 
а < x ≤ b. 
Интервал [а, b], где је а < b, је скуп реалних бројева x са особином да је 
а ≤ x ≤ b. 
Приказати графички ове интервале као на слици и усвојити договор да 
празан кружић не укључује број изнад ког стоји у интервал, а да га пун 
кружић укључује. 



Kао ознаку за бесконачно у математици користимо симбол ∞, односно 
симболе +∞ и –∞. 
Ове ознаке нам омогућавају да запишемо и неограничене интервале. 
Интервал (а, +∞) је скуп реалних бројева x са особином 
да је x > a. 
Интервал [а, +∞) је скуп реалних бројева x са особином 
да је x ≥ a. 
Интервал (–∞, а) је скуп реалних бројева x са особином 
да је x < a. 
Интервал (–∞, а] је скуп реалних бројева x са особином 
да је x ≤ a. 
 
Ученици сами раде следеће задатке: 
 
Збирка,  
страна 29, задатак 1.2. 
страна 30, задаци 3,4, 6. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 30, задатак 7, 8, 9. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 38. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Еквивалентност неједначина 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о правилима којим трансформишемо линеарну једначину у њој 
еквивалентну и  упознавање ученика са сличним правилима које користимо код 

      ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• схвате и усвоје појам еквивалентних неједначина и 

својства која се користе за добијање еквивиалентних 
неједначина примењујући сагласност неједнакости 
са операцијама сабирања и множења; 

• умеју да примењују поступак за свођење 
неједначина на њој еквивалентну неједначину 
најједноставнијег облика. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Линеарна једначина. Еквивалентност једначина) 

MA3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Шта је неједначина? Шта је решење неједначине? 
Како решења представљамо на бројевној правој? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

У овој наставној јединици, поред појмова еквивалентне неједначине и 
линеарна неједначина, дата су и правила чијом применом од дате 
добијамо њој еквивалентну неједначину. Правила су названа по 
аналогији са сличним правилима за једначине. Овог пута посебну 
пажњу захтева правило о множењу, то јест разјашњење промене знака 
неједнакости у случају множења са негативним бројем.  
 
Две неједначине су еквивалентне ако имају исти скуп решења, то 
јест ако је свако решење једне од њих уједно решење и друге, или 
ако обе неједначине немају решења. 
 
Неједначина са једном непознатом x је линеарна ако је евивалентна 
некој од неједначина облика  
аx + b < 0, аx + b ≤ 0, аx + b > 0, аx + b ≥ 0, где су а и b реални бројеви. 
 
Подсетимо се правила које смо раније научили помоћу којих од дате 
једначине добијамо њој еквивалентну једначину. 
Тако ћемо добити и еквивалентне неједначине. 
 
Правило замене (израза њему еквивалентним). У неједначини, 
заменом алгебарског израза њему еквивалентним изразом, 
добијамо нову неједначину која је еквивалентна полазној.  
Напомена: шематским приказима које ћемо давати, из практичних 
разлога, увек ћемо наводити само један тип неједначина, A < B. 
Наравно, наведена правила важе и за друга три облика неједначина, A ≤ 
B, A > B и A ≥ B. 
Као и код једначина, уобичајено је да се непозната налази на левој 
страни. Међутим, ако се непозната јавља у изразу B у неједначини A < 
B, онда можемо уместо неједначине A < B решавати њој еквивалентну 
неједначину B > A. 

Нпр. 9
92

<
<−

x
xx

 
За реалне бројеве а, b, c на основу а < b следи а + c < b + c и а – c < b–с. 
Ученици раде пример 2.3., у уџбенику, страна 71. 
  
Правило о додавању (истог израза на обе стране неједначине). 
Додавањем истог израза на обе стране неједначине (одузимањем 
истог израза од обе стране неједначине) добијамо нову неједначину 



која је еквивалентна полазној. 
 
Ученици раде пример 4, у уџбенику, страна 72. 
 
За позитиван реалан број c и произвољне реалне бројеве а и b на основу 
а < b следи а ・ c < b ・ c . 
За негативан реалан број c и произвољне реалне бројеве а и b на основу 
а < b следи а ・ c > b ・ c . 
Нпр. x – 5 < 4 / +5 
        x<9 
Правило о множењу (истим „ненула“ изразом обе стране 
неједначине). Множењем (дељењем) истим позитивним бројем обе 
стране неједначине добијамо нову неједначину истог типа која је 
еквивалентна полазној. 
Множењем (дељењем) истим негативним бројем обе стране 
неједначине добијамо нову неједначину са промењеним знаком 
неједнакости која је еквивалентна полазној. 
Нпр. 5x < 45 /:5      -5x<45 /:(-5) 
         x<9                   x>9 
 
Задатак. – Ради наставник на табли 

 Покажи да је неједначина  линеарна. 
1) правило множења (множимо бројем 7): 74932 −≥−− xx  
2) правило о додавању (додамо број 7): 074932 ≥+−− xx  
3) правило замене  0447 ≥+− x  

 
Добили смо облик неједначине аx + b ≥ 0 и доказали да је неједначина 
линеарна. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити правила за добијање еквивалентних неједначина. 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 31, задаци 25и 26. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 39. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Еквивалентност неједначина 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање трансформације линеарне неједначине у њој еквивалентну 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам еквивалентних неједначина и својства 

(правила) која се користе за добијање 
еквивиалентних неједначина примењујући 
сагласност неједнакости са операцијама сабирања и 
множења; 

• умеју да примењују поступак за свођење 
неједначина на њој еквивалентну неједначину 
најједноставнијег облика. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове неједначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

 - 

MA3.2.1. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Шта је линеарна неједначина? 
Која 3 правила користимо при трансформацији неједначине у њој 
еквивалентну? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, страна 31, задаци 26.29.30. 
  
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 
 

Наставник проверава исправност урађених задатака и указује на грешке 
ученика. 
Домаћи задатак: Збирка задатака,страна 31.задаци 22.23. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 40. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање линеарних неједначина с једном непознатом 

Обрада Фронтални 
Примена правила којим трансформишемо линеарну неједначину у њој еквивалентну 
приликом решавања линеарних неједначина   
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје поступак решавања неједначина датог облика 

у скупу R; 
• умеју да решавају неједначине применом својства 

еквивалентности неједначина и да приказују скуп 
решења на бројевној правој. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове неједначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Еквивалентност неједначина) 

MA3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Шта је значи решити линеарну неједначину? 
Недначину смо решили када одредимо све бројеве који су њена решења 
или утврдимо да такав број не постоји, то јест утврдимо да она нема 
решење. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Линеарну неједначину са једном непознатом решавамо тако што 
применом правила замене, правила о додавању и правила о множењу, 
коначан број пута, долазимо до њој еквивалентне неједначине из које 
директно читамо скуп решења. При том нам је циљ да у последњој 
неједначини на левој страни остане 
само непозната величина, а на десној страни неки 
реалан број. 
Битно је да разликујемо 2 случаја: 
 

1) Када је а > 0 
Уџбеник, страна 70, пример 1. – Ради наставник, на табли, 
објашњавајући. 
 

Скуп решења линеарне неједначине аx + b > 0, када је а > 0, 
представља интервал 






 +∞− ,

a
b . 

2) Када је a < 0 
Уџбеник, страна 71, пример 2. – Ради наставник, на табли, 
објашњавајући. 
 

Скуп решења линеарне неједначине аx + b > 0, када је а < 0, 
представља интервал 






 −∞−

a
b, . 

Важно: Множењем обе стране неједначине негативним бројем знак 
неједнакости се мења на следећи начин. 
 
 
Уџбеник, страна 71, пример 3. - Ради наставник, на табли, 
објашњавајући. 
Како ћемо решавати неједначине код којих је непозната у загради? Тако 
што ћемо се ослободити заград одмах на почетку или касније. 
 
Уџбеник, страна 72, пример 4. - Ради наставник, на табли, 
објашњавајући. 
 
Видели смо да решење једначине може бити сваки реалан број 



(идентитет). Аналогно постоји и неједначина чији је скуп решења 
једнак скупу реалних бројева. 
 
Уџбеник, страна 74, пример 10. - Ради наставник, на табли, 
објашњавајући. 
 
Скуп решења неједначине еквивалентне неједначини 0 ∙x > b, где је 
b < 0, је скуп реалних бројева. 
 
Неједначина еквивалентна неједначини 0 ・x > b, где је b > 0, нема 
решење. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
 Уџбеник, страна 75,пример 11.12. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 41. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање неједначина 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање поступка решавања линеарних неједначина 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања неједначина датог облика 

у скупу R; 
• умеју да решавају неједначине применом својства 

еквивалентности неједначина и да приказују скуп 
решења на бројевној правој. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове неједначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Еквивалентност неједначина) 

MA3.2.1. 



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 32  
задаци 34.35.36.37.38. 
 
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, стране 32.задаци 39.40. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 42.43. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање неједначина 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о апсолутној вредности и решавање линеарних неједначина са 
апсолутном вредношћу   
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања неједначина датог облика 

у скупу R; 
• умеју да решавају неједначине применом својства 

еквивалентности неједначина и да приказују скуп 
решења на бројевној правој. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове неједначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

- 

MA3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се дефиниције апсолутне вредности и како решавамо 
неједначине следећег типа: 
|x| < 3 решење: -3< x<3 
|x| ≤ 3 решење: -3≤ x≤3 
|x| > 3 решење: x<-3 или x>3 
|x| ≥ 3 решење: x≤-3 или x≥ 3. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Аналогно, решимо сада неједначине (Уџбеник, страна 74, пример 9, 
решава наставник на табли, објашњавајући.) 
 
Решавање неједначина код којих се непозната јавља и у оквиру 
апсолутне вредности и ван ње, као на пример неједначина  
|2x + 1| < 3x, такође се своди на решавање одговарајућих линеарних 
неједначина, али у односу на претходне, овај поступак је још 
сложенији. Наиме, како је 

 
решавање дате неједначине се своди на решавање 
неједначина: 

1) 2x + 1 < 3x, за x ≥ – 1/2 
x>1  
Како морају бити задовољена оба услова, решење је пресек ова 
два интервала тј. x>1 

2) –2x – 1 < 3x, за x < – 1/2 
             x >– 1/5 

Како x мора да задовољи оба услова, закључујемо да у овом 
случају нема решења. 

Решење полазне неједначине је онда унија добијених интервала у оба 
случаја тј. x>1. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 30, задатак 19. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 44. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање неједначина 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање и проширивање знања о решавању линеарних неједначина и представљању 
решења  на бројевној правој 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања неједначина датог облика 

у скупу R; 
• умеју да решавају неједначине применом својства 

еквивалентности неједначина и да приказују скуп 
решења на бројевној правој. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове неједначине која је еквивалентна полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

- 

MA3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

1. Како решити неједначину (х2 + 2) ∙ (2х – 4) ≥ 0? 
Прва заграда је увек позитиван број , дакле треба само решити 
неједначину (2х – 4) ≥ 0. Решење је х≥2. 

2. Како решити неједначину х ∙ (х + 4) > 0? 
Представимо на бројевној правој (у таблици) знакe ова два 
монома на следећи начин и сложимо знаке ( нпр. производ 2 
минуса је плус)  
                   -∞                -4                  0               +∞ 
x - - + 
x + 4 - + + 
х ∙ (х + 4) + - + 

 
Како се траже решења > 0 шрафирамо област у којој стоји знак 
+.  
Дакле, решење неједначине је ( ) ( )+∞∪−∞−∈ ,04,x . 

3. Слично решавамо и неједначину у којој имамо количник 
монома. Нпр. 0

12
3

≤
+
−

x
x  

                   -∞                -1/2               3               +∞ 
3-x + + - 
2x+1 - + + 

12
3
+
−

x
x  - + - 

Решење неједначине је: 

[ )+∞∪





 −∞−∈ ,3

2
1,x . 

Важно: Скренути пажњу ученицима да укључујемо решење 3, а -
1/2 не јер се налази у имениоцу разломка. 
 

4. Шта ако са десне стране неједнакости није 0? Нпр. 1
1
32
>

+
−

x
x . 

Најпре одузмемо 1 од обе стране неједнакости. 
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xx

x
x

 

                   -∞                -1                   4              +∞ 
x-4 - - + 
x+1 - + + 

1
4

+
−

x
x  + - + 

Решење неједначине је ( ) ( )+∞∪−∞−∈ ,41,x . 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Завршити задатке кући. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 45. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом 
Решавање једначина и неједначина 

Систематизација Групни 
Решавање проблема 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања једначина и неједначина 

датог облика у скупу R; 
• умеју да решавају једначине и неједначине 

применом својства еквивалентности неједначина и 
да приказују скуп решења на бројевној правој. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше представљање бројева на бројевној правој; 
• увежбају представљање скупа решења интервалом; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине и неједначине која је еквивалентна 
полазној; 

• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 
дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 задатака, дијалошка 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

- 

MA3.2.1. 



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 исте задатке. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тест- Линеарне једначине и неједначине  у прилогу. 
  
Наставник прати рад ученика и даје неопходна 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, кући урадити остале групе 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 46. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Призма, појам, врста, елементи 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са појмом призме, врстама призме и њеним елементима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам призме, елементе призме и врсте 

призме; 
• умеју да скицирају слике призама и  да на моделима 

призама уочавају елементе. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

Дијалошка, илустративна 
Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију, модел призме 

Математика 6. разред (Површина троугла), 
Математика 6. разред (Површина четвороугла), 
Математика 7. разред (Многоугао), 
Математика 7. разред (Површина правилних многоуглова), 
Математика 8. разред (Тачка, права, раван), 
Математика 8. разред (Ортогонална пројекција),  
Математика 8. разред (Полиедар) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 
У седмом разреду смо помињали појам многоугла.  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. Уопште, ако желимо да нагласимо да неки многоугао има n  
темена, назваћемо га n -тоугао. 
Шта је ортогонална пројекција дужи на раван? 

 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пре упознавања са призмом, пожељно је вратити се на стране 41 и 42, 
подсетити се појма полиедра и истаћи чињеницу да је призма 
специјалан случај полиедра. 
 
Претпоставимо да се два подударна многоугла налазе у паралелним 
равнима и да је сваки од њих ортогонална пројекција оног другог на 
одговарајућу раван. Дужи које се налазе на пројектујућим зрацима 
темена многоугла образују правоугаонике са паровима одговарајућих 
страница датих многоуглова. 
Тело ограничено паром датих многоуглова и правоугаоницима чији 
један пар страница представља пар одговарајућих страница 
многоуглова назива се права призма (права у смислу није коса, 
усправна). Пошто ћемо се бавити искључиво овом врстом призми, често 
ћемо реч „права“ изостављати. 
Основни елементи призме:  

• Основе или базе су подударни и паралелни многоуглови (на 
првој слици лево два троугла). 

• Бочна страна је сваки правоугаоник који образује пар 
одговарајућих страница многоуглова са пројектујућим зрацима 
(на првој слици лево  три правоугаоника). 

• Основне ивице су  странице многоуглова који су основе призме. 
• Остале ивице призме су бочне ивице.  
• Дужина бочних ивица назива се висина призме ( Често се под 

висином призме подразумева и било која дуж нормална на равни 
основа и чије крајње тачке припадају овим равнима). 

• Дијагонала призме је свака дуж која спаја два темена призме и 
не припада нити једној страни те призме. Дијагонале бочних 
страна и дијагонале основа нису дијагонале призме. Примети 

MA1.3.4. MA2.3.4. 



да тростране призме немају дијагонале. Четворостране призме 
имају четири дијагонале. Дијагонала призме је хипотенуза 
правоуглог троугла чија је једна катета дијагонала основе, а 
друга бочна ивица. Даље закључујемо да призма има онолико 
различитих дијагонала колико различитих дијагонала има њена 
основа. 
 

Уџбеник, страна 80, пример 1. – ради наставник. 
 

Формула коју би ученици требало да запамте је она која повезује 
дијагоналу квадра са његовим ивицама и њен специјалан случај за 
коцку. У оквиру примера дате су две „исте” слике (једна испод друге) да 
би се још једном истакла немогућност верног представљања 
геометријских тела у равни. Свакако би сати пример требало показати и 
на неком моделу призме. 

 
• Пресек призме и равни одређене једном њеном ивицом и 

дијагоналом назива се дијагонални пресек призме. 
 

Уџбеник, страна 82, пример 4. 
 

 
Призме означавамо тако што најпре наведемо темена једне основе (то 
јест ознаку одговарајућег многоугла), а затим и темена друге основе у 
поретку који одговара редоследу навођења темена прве основе. На 
пример, прву призму са претходне слике означавамо са 
ABCDA1B1C1D1. 
 
Четворострана призма чије су основе паралелограми назива се 
паралелепипед. 
Паралелепипед чије су основе правоугаоници назива се квадар. Коцка 
је специјалан случај квадра. 
Уколико су основе призме правилни многоуглови, кажемо да је и та 
призма правилна. 
Правилна призма чије су све ивице међусобно једнаке назива се 
једнакоивична призма. Једнакоивичан квадар је коцка. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Основне елементе призме. Показати на конкретном примеру (било 
модела или слике призме). 
Оно што свакако треба истаћи јесте да са равних слика просторних 
фигура не можемо директно уочити односе који важе већ да ове слике 
служе само да нам олакшају исправно замишљање одговарајућих 
просторних фигура 
 



Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 51, задаци 1, 2, 3, 4, 5. 
Знам за матуру, страна 88, задаци 35, 36, 37. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 47. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Елементи призме 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање и примена знања о појму призме, врстама призме и њеним елементимa 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде знања о појмовима призме, елементима 

призме и врсте призме; 
• умеју да скицирају слике призама и  да на моделима 

призама уочавају елементе. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

- 

MA1.3.4. MA2.3.4. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 

Шта је призма? 

Који су основни елементи призме? 

Које врсте призме знаш? 

Збирка, страна 33, задаци 1.. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 

самостално решавају. 

 

Збирка, страна 33, задаци 4,5,6,7,8. 

 

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 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, страна 34, задаци 19. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 48. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Површина призме 

Обрада Фронтални 
Цртање мреже призме и усвајање опште формуле за рачунање површине призме 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• разумеју појам мреже призме и науче да је цртају за 

разне врсте призми; 
• утврде скицирање слика призми и да на моделима 

призама уочавају елементе; 
• науче како се израчунава површина призме. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити: 

Површине троуглова, правоугаоника, квадрата, ромба, трапеза, 
шестоугла. 

Појам мреже призме би требало да је познат, а до опште формуле за 
израчунавање површине призме ученици би требало самостално да дођу 
на основу раније приче са 82. стране. (Ученици се могу подсетити 
читајући те стране.) 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Подсетимо се да смо површину полиедра дефинисали као збир 
површина многоуглова који га ограничавају.  

Наравно, ова дефиниција се односи и на специјалне полиедре којима се 
сада бавимо – призме. 

Свака призма је ограничена са два подударна многоугла које називамо 
основе или базе те призме и правоугаоницима којих има онолико 
колико страница има основа. Унија свих бочних страна призме назива 
се омотач те призме. 

За израчунавање површине призме (као и било ког другог полиедра) 
веома је корисно представити њену површ одговарајућом мрежом. На 
слици је приказана мрежа једне четворостране призме.  

Приликом цртања мреже призме важно је водити рачуна да суседни 
правоугаоници омотача одговарају суседним страницама основа. 

Ако са B означимо површину једне основе, а са M површину 
омотача призме, онда се површина P те призме израчунава по 
формули: P = 2B + M. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Подсетити се наученог на овом часу. 

Домаћи задатак: Збирка, страна  35, задатак 21.22. 

 

Математика 6. разред (Површина троугла), 
Математика 6. разред (Површина четвороугла), 
Математика 7. разред (Површина правилног многоугла), 
Математика 8. разред (Полиедри) 

MA1.3.4. MA2.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 49. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Површина четворостране призме 

Утврђивање Индивидуални  
Извођење формуле за површину четворостране призме из опште формуле за површину 
призме и примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже призме и знају да је нацртају 

за разне врсте призми; 
• утврде скицирање слика призми и да на моделима 

призама уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = 2B + M за 

израчунавање површине четворостране призме. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 
Поновити како рачунамо површину призме. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине квадрата и правоугаоника? 
А за израчунавање површине трапеза, ромба и четвороугла са 
нормалним дијагоналама? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле P = 2B + M једноставно изводимо обрасце за 
израчунавање површине четвоространих призми:  

 
Наставник ради пример, на страни 83, указујући на поступак 
израчунавања површине, не инсистирајући на учењу формула на памет. 
Ученици раде следеће задатке на табли уз помоћ наставника. 
Збирка, страна  34, задатак 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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  Збирка задатака, страна  34, задатак 18. 
 

 

Математика 6. разред (Површина квадрата и правоугаоника), 
Математика 6. разред (Површина трапеза),  
Математика 6. разред (Површина паралелограма - ромба),  
Математика 6. разред (Површина четвороугла са нормалним дијагоналама), 
Математика 8. разред (Површина призме) 

MA1.3.4. MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 50. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Површина тростране призме 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за површину правилне тростране призме из опште формуле за 
површину призме и примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже призме и знају да је нацртају 

за разне врсте призми; 
• утврде скицирање слика призми и да на моделима 

призама уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = 2B + M за 

израчунавање површине тростране призме. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо површину призме. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине троугла, једнакостраничног 
троугла и правоуглог? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле P = 2B + M једноставно изводимо образац за 
израчунавање површине правилне тростране призме: 

 
Ученици примењују формулу у следећим примерима: 

Уџбеник, страна 87, задатак 1.2.3. 

Збирка задатака, страна  35, задатак 1.2.3. 

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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака,страна 35.задаци 5.6.7.8. 

 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 8. разред (Површина призме) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 51. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Површина правилне шестостране призме 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за површину правилне шестостране призме из опште формуле за 
површину призме и примена те формуле 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже призме и знају да је нацртају 

за разне врсте призми; 
• утврде скицирање слика призми и да на моделима 

призама уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = 2B + M за 

израчунавање површине шестостране призме. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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, наставни листићи из 
Приручника 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити како рачунамо површину призме. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла 
и правилног шестоугла. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле P = 2B + M једноставно изводимо образац за 
израчунавање површине правилне шестостране призме: 

 
 
 
Ученици примењују формулу у следећим примерима: 
 
Уџбеник, страна 89, пример 1.2.  
Збирка, страна  36, задатак 1.2.3.. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна 36.задаци 4.5.7. 

 

Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 7. разред (Површина правилних многоуглова), 
Математика 8. разред (Површина призме) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 52. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Запремина призме. Запремина квадра 

Обрада Фронтални 
Усвајање формуле за запремину призме и примена на квадар 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам запремине геометријског тела и општу 

формулу за израчунавање запремине призме; 
• понове (науче) формуле за израчунавање запремине 

квадра и коцке и, уопште, четворостране призме и 
да знају да их примењују. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Раније смо назначили да  запремина полиедра изражава величину дела 
простора који заузима тај полиедар. 
За јединицу мере запремине бира се коцка. Стандардна јединица мере 
запремине јесте кубни метар – коцка ивице 1m. Ознака је m3. 
Напомена: 
У складу са десетичним бројним системом који користимо, при мерењу 
површине користе се и: 
· кубни дециметар (dm3) – коцка странице 1dm; 
· кубни центиметар (cm3) – коцка странице 1cm; 
· кубни милиметар (mm3) – коцка странице 1mm; 
· кубни километар (km3 ) – коцка странице 1km. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
У примеру 1 се описује најједноставнија призма чију је запремину 
веома лако одредити – реч је о квадру са целобројним дужинама ивица. 
Испуњавање овог квадра „коцкицама” треба повезати са прекривањем 
правоугаоника 
„квадратићима”. Овај пример не би требало да представља проблем 
ниједном ученику. Иста идеја је искоришћена и примеру 2, само што је 
овог пута призма компликованија (дужине ивица су и даље целобројне). 
Систематично бројање колико „коцкица” се може сместити у ову 
призму директно мотивише општу формулу. Наиме, доње стране 
коцкица које се налазе у првом слоју потпуно покривају основу ове 
призме, па број коцкица првог слоја представља мерни број површине 
основе. Како сваки слој садржи исти број коцкица, преостаје још да се 
одреди број слојева, што ће рећи висина призме. Дакле, укупан број 
коцкица потребних да би се испунила дата призма једнак је броју 
коцкица у првом слоју × број слојева,  односно површина основе × 
висина. 
Пример 1. Ивице квадра су a = 6cm, b = 4cm и c = 3cm. Одредимо 
запремину овог квадра. 
 

Математика 4. разред (Јединице за запремину), 
Математика 4. разред (Запремина коцке и квадра), 
Математика 6. разред (Површина квадрата и правоугаоника),  
Математика 6. разред (Површина паралелограма), 
Математика 8. разред (Појам запремине полиедра) 

MA2.3.4. МА2.4.1. MA3.3.4. 



 
Пошто овај квадар можемо потпуно „испунити“ коцкама странице 1cm, 
да бисмо одредили његову запремину, довољно је наћи број ових коцки 
потребан за његово попуњавање. 
Најједноставније ћемо одредити број кубних  центиметара којим се 
квадар може попунити ако најпре одредимо колико коцки има у 
најнижем слоју, а затим одредимо број слојева. 
Тако, у првом слоју их има 6 ∙ 4 = 24. Број слојева је 3. Дакле, у дати 
квадар се може сместити 72 кубна центиметра, то јест запремина овог 
квадра је 72cm3. 
 

1. број кубних центиметара у првом нивоу једнак броју квадратних 
центиметара којима се може прекрити база призме, док је 

2. број нивоа једнак броју центиметара који представља висину 
призме. 
 

Ако са B означимо површину једне основе, а са H висину призме, 
онда се запремина V те призме израчунава по формули V = BH. 
 
Применом опште формуле на четворострану призму добијамо: 
 

 
 
Уџбеник, стране 86, задатак 8 и 9.  
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак:  

Направити модел призме. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 53. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Запремина тростране призме 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за запремину тростране призме и примена у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом запремине геометријског тела и знају 

општу формулу за израчунавање запремине призме; 
• знају да из опште формуле за запремину призме 

изведу формулу за запремину тростране призме и да 
је примењују.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо запремину призме. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине троугла, једнакостраничног 
троугла и правоуглог? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле  V = BH једноставно изводимо образац за 
израчунавање запремине правилне тростране призме: 

HaV
4

32

=  

Ако у основи није једнакостраничан троугао, онда је запремина једнака 
производу површине тог троугла и висине.  

Нпр. У основи је правоугли троугао са катетама а и b, запремина такве 

призме је  V = Hab
2

. 

Ученици примењују формулу у следећим примерима: 

Уџбеник, страна 87, пример 1    

страна 58, задатак 1,2,3. 

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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, страна 36,  задаци 9,10,11. 

 

 

Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 7.разред (Правоугли троуглови чији су оштри углови 30º и 60º), 
Математика 8. разред (Запремина призме) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 54. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Запремина правилне шестостране призме 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за запремину шестострану призму и примена у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом запремине геометријског тела и знају 

општу формулу за израчунавање запремине призме; 
• знају да из опште формуле за запремину призме 

изведу формулу за запремину шестостране призме и 
да је примењују.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо запремину призме. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање једнакостраничног троугла и 
правилног шестоугла? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле  V = BH једноставно изводимо образац за 
израчунавање запремине правилне шестостране призме: 

 
Ученици примењују формулу у следећим примерима: 
 
Уџбеник, страна 89, пример 1.2. 
Збирка задатака, страна 37, задатак 9.10.13.  
 
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. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 36,  задатак 7.8. 
 

 

Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 7. разред (Површина правилних многоуглова), 
Математика 8. разред (Запремина призме) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 55. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Запремина призме. Маса тела 

Обрада Фронтални 
Усвајање формуле за рачунање масе тела и примена, као и примена формула везаних за 
призму на задатке из живота 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом запремине геометријског тела и знају 

општу формулу за израчунавање запремине призме; 
• знају да из опште формуле за запремину призме 

изведу формулу за запремину разних врста призми и 
да је примењују; 

• знају да израчунавају масу тела на основу формуле. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: Формуле за рачунање запремине призме. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Запремина V неког реалног предмета је повезана са масом m тог 
предмета и густином ρ материјала од кога је он сачињен следећом 
формулом: 

m = V ・ρ. 
Наведена формула има доста практичних примена. На пример, на 
основу ње се могу одредити густине материјала. Довољно је од 
изабраног материјала направити предмет чију је запремину једноставно 
одредити (рецимо у облику коцке), затим одредити масу 
тог предмета и поделити је са запремином. 
 
Формулу за израчунавање масе, а и формуле научене на претходним 
часовима ученици треба да увежбају самостално радећи задатке: 
 
Наставник, 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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
 

 

Физика 6. разред (Одређивање и мерење запремине, маса тела, маса и тежина као 
различити појмови) 
Математика 8. разред (Запремина призме) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 56.57. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Призма 
Површина и запремина призме 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Систематизација стеченог знања о призми 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом запремине геометријског тела и знају 

општу формулу за израчунавање површине и 
запремине призме; 

• знају да из опште формуле за површину и запремину 
призме изведу формулу за запремину разних врста 
призми и да је примењују; 

• знају да израчунавају масу тела на основу формуле. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 формуле за рачунање површине и запремине призме. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 35, задатак 23.24. 
Збирка, страна 36, задатак 12. 
Збирка, страна 36, задатак 6. 
Збирка, страна 37, задатак 11. 
 
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, страна  37,задатак 15. 
 

 

- 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 58. РАЗРЕД: ОСМИ ДАТУМ:

-
Други писмени задатак

Систематизација Индивидуални
Вредновање степена усвојених наставних садржаја.

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Ученици треба да покажу у којој су мери усвојили појмове из 
области Линеарних неједначина и Призме и како умеју да  их 
примењују у решавању задатака.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: -
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: -
Самосталан рад

Вежбанка, листићи са задацима, прибор 
за геометрију

-

-

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

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

ГЛАВНИ ДЕО Задаци:

1. Реши неједначину и решење прикажи на бројевној правој:

3 4 2 1 11
12 6 9
a a a+ − +

− ≤ +  

2. Нађи заједничка решења неједначина:

( ) ( )2 22 2 32x x+ − − < −  и ( ) ( )1 ( 2) 3 ( 4) 4x x x x− + − − + >

3. Реши неједначину 3224 +>−− xx .

4. Површина правилне тростране призме је ( ) 232 3 15 cm+ , а 

површина основе 26 3cm . Израчунај запремину призме.
5. Дужина дијагонале правилне четворостране призме је 12cm. 

Израчунај површину и запремину призме ако је дијагонала 
нагнута ка равни основе под углом од 30о.

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: 59. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

- 
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 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 60. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Пирамида - појам, врсте, елементи 

Обрада Фронтални 
Усвајање појма пирамида, врсте пирамиде и основни њени елементи 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам пирамиде, елементе пирамиде и врсте 

пирамиде; 
• умеју да скицирају слике пирамида и  да на 

моделима пирамида уочавају елементе. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 8. разред (Тачка, права, раван) 

MA2.3.4. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Набројати примере пирамиде које можемо срести у животу и по 
могућству показати модел неке пирамиде. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тело ограничено датим многоуглом и троугловима које образују његове 
странице са уоченом тачком V назива се пирамида.  

Пирамиде означавамо тако што најпре наведемо теме, а затим темена 
многоугла који одређује базу. На пример, пирамиду на првој слици 
означавамо са VABCD. 

Врсте пирамиде:  

Пирамида је правилна ако је њена основа правилан многоугао и ако је 
ортогонална пројекција врха на раван основе центар тог многоугла. 

Важно: Бочне стране правилне пирамиде су међусобно подударни 
једнакокраки троуглови. 
Пирамида чија је основа n-тоугао назива се n-тострана пирамида (ми 
ћемо помињати тространу, четворострану, шестострану). 

Елементи пирамиде: 

 
• Многоугао је основа или база пирамиде (B). 

• сваки троугао који образује страница многоугла са тачком S 
назива се бочна страна пирамиде 

• Тачка S се назива врх пирамиде. 

• Странице основе пирамиде називају се основне ивице (a). 

• Остале ивице пирамиде су бочне ивице (s). 

• Растојање врха пирамиде од равни основе назива се висина 
пирамиде (H). 

• Висина бочне стране правилне пирамиде назива се апотема (h) 
Подножје апотеме на неку основну ивицу поклапа се са подножјем 



нормале из центра основе на ту ивицу. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Набројати основне елементе пирамиде уз одговарајућу илустрацију. 
Домаћи задатак: Збирка задатака, страна 39, задаци 1, 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:61. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина пирамиде 

Обрада Фронтални 
Цртање мреже пирамиде, усвајање појма површина пирамиде и опште формуле за 
рачунање површине пирамиде и њена примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• разумеју појам мреже пирамиде и науче да је цртају 

за разне врсте; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• науче како се израчунава површина пирамиде. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Уџбеник, страна 94, задаци 1, 2. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Свака пирамида је ограничена многоуглом који називамо основом или 
базом те пирамиде и троугловима којих има онолико колико страница 
има основа. Унија свих бочних страна пирамиде предстваља њен 
омотач. 

 
На слици су приказана два начина на која можемо формирати мрежу 
правилне четворостране пирамиде. Исто је и са осталим пирамидама.  
 
Уџбеник страна 93, пример 2.. – ученици раде у својим свескама овај 
пример, покушавајући да што прецизније нацртају, а наставник на 
табли црта исто, објашњавајући.  

 
Ако са B означимо површину основе, а са M површину омотача 
пирамиде, онда се површина P те пирамиде израчунава по формули 

P = B + M. 
 
Уђбеник,страна 94.задатак 2. 
 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА: - 

MA2.3.4. 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити елементе пирамиде и општу формулу за рачунање површине 
пирамиде. 
Домаћи задатак: 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 62. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина четворостране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Примена знања о површини пирамиде на четворострану пирамиду 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже пирамиде и знају да је 

нацртају за разне врсте пирамида; 
• утврде скицирање слика пирамида и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = B + M за 

израчунавање површине четворостране пирамиде. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо површину пирамиде. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине квадрата, правоугаоника, 
ромба и четвороугла са нормалним дијагоналама. 
Поновити Питагорину теорему и формулу за површину троугла. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле за рачунање површине пирамиде P = B + M 
изводимо формулу за рачунање површину четворостране пирамиде. 
Нпр. ако је основа: 

• правоугаоник bhahabP ++=  
• квадрат ahaP 22 +=  

Везе између елемената пирамиде: 
222 rHh += , где је 

2
ar = тј. полупречник кружнице уписане у 

правоугаоник (или квадрат) основе  
222 RHs += , где је 

2
dR =  (дијагонала основе 222 bad += ) 

полупречник кружнице описане око правоугаоника (квадрата) основе 
2

2
2

22

22






+=






+=

bhahs ba . 

Наставник ради пример 1, односно пример 2, на страни 95, уџбеника, 
објашњавајући сваки део задатка, а посебно обраћајући пажњу на 
уочавање правоуглог троугла. 
Примењујући дате формуле ученици самостално раде следеће задатке у 
свесци и на табли. 
Уџбеник , страна 96, задатак 1. 
    

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Знам за више, страна 39, задатак 1. 

 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на троугао и четвороугао), 
Математика 8. разред (Површина пирамиде) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:63.   
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина тростране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Примена знања о површини пирамиде на тространу пирамиду 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже пирамиде и знају да је 

нацртају за разне врсте пирамида; 
• утврде скицирање слика пирамида и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = B + M за 

израчунавање површине тростране пирамиде. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо површину пирамиде. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине троугла, једнакостраничног 
троугла и правоуглог? 
Поновити Питагорину теорему и формуле за површине четвороугла. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле за рачунање површине пирамиде     P = B + M  
изводимо формулу за рачунање површину правилне тростране 
пирамиде. 

 
Везе између елемената тростране пирамиде: 

222 rHh += , где је 
6

3
2

3
3
1 aar == тј. полупречник кружнице уписане 

у троугао основе 
222 RHs += , где је 

3
3

2
3

3
2 aaR ==  тј. полупречник кружнице 

описане око троугла основе 
2

22

2






+=

ahs  

Примењујући дате формуле ученици самостално раде следеће задатке у 
свесци и на табли. 
 
Уџбеник, страна 97, пример 1.2.  
Збирка задатака, страна 41, задатак 3. 
 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 8. разред (Површина пирамиде) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



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 и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

 Домаћи задатак:  
 
Збирка задатака, страна 41, задаци 11.12. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 64. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина правилне шестостране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за површину правилне шестостране пирамиде из опште формуле за 
површину пирамиде и примена те формуле 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже пирамиде и знају да је 

нацртају за разне врсте пирамида; 
• утврде скицирање слика пирамида и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = B + M за 

израчунавање површине шестостране пирамиде. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо површину пирамиде. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине троугла, једнакостраничног 
троугла и правоуглог? 
Која је формула за израчунавање површине правилног шестоугла? 
Поновити Питагорину теорему. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Из опште формуле за рачунање површине пирамиде     P = B + M  
изводимо формулу за рачунање површину правилне  шестостране 
пирамиде. 

 
Везе између елемената шестостране пирамиде: 

222 rHh += , где је 
2

3ar = тј. полупречник кружнице уписане у 

шестоугао основе 
222 RHs += , где је aR =  тј. полупречник кружнице описане око 

шестоугла основе 
2

22

2






+=

ahs  

Примењујући дате формуле ученици самостално раде следеће задатке у 
свесци и на табли. 
 
Уџбеник, страна 100,101, пример 1.2. 
Збирка задатака,  страна 102., задатак 1.2.3. 
    
Наставник, даље, прати рад ученика, усмерава их на правилно 

Математика 7. разред (Примена Питагорине теореме на једнакостранични троугао – 
формула за израчунавање површине једнакостраничног троугла), 
Математика 7. разред (Многоугао), 
Математика 7. разред (Површина правилних многоуглова), 
Математика 8. разред (Површина пирамиде) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Знам за више, страна 42, задатак 1.2.3. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 65. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за површину разних врста пирамида из опште формуле за површину 
пирамиде и примена тих формулау задацима 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• владају појмом мреже пирамиде и знају да је 

нацртају за разне врсте пирамида; 
• утврде скицирање слика пирамида и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• умеју да примењују општу формулу P = B + M за 

израчунавање површине тростране, четворостране и 
шестостране пирамиде. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 како рачунамо површину пирамиде. Која је општа формула? 
Која је формула за израчунавање површине троугла, једнакостраничног 
троугла и правоуглог? 
Која је формула за израчунавање површине четвороугла? 
Која је формула за израчунавање површине правилног шестоугла? 
Поновити Питагорину теорему. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 39, задатак 1. 
Збирка, страна 40, задатак 10. 
Збирка, страна 41., задатак 3, 6. 
 
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 
 

Ученици самостално решавају задатке у свесци и на табли и траже 
помоћ уколико им је потребна. 
 
Домаћи задатак: 
Знам за више, страна 41, задатак 1.2.3 
   површина 

 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Многоугао и површина правилних многоуглова), 
Математика 8. разред (Површина пирамиде) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 66. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Запремина пирамиде 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о елементима пирамиде и упознавањем са начином рачунања 
запремине пирамиде 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче општу формулу за израчунавање запремине 

пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• подсете се формула за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

 

Поновити општу формулу за запремину призме. 
 
Пожељно је  експериментом (сипањем течности или песка у моделе 
пирамиде и призме) показати да је запремина пирамиде једнака трећини 
запремине призме чија је висина једнака висини пирамиде и чије су 
основе подударне основи пирамиде. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ако је B површина основе, а H висина пирамиде, онда се запремина V 

те пирамиде израчунава по формули BHV
3
1

=  

Уџбеник, страна 95, пример 2. – ради наставник 
 

 Задатак – 
* Ако су ивице квадра 3cm, 4cm и 5cm, одреди запремине ових 
пирамида. 
Решење: 

1) Запремине ове 3 пирамиде су међусобно једнаке: abcV
3
1

= , јер 

је основа квадра правоугаоник са страницама a и b, а висина 
пирамида је једнака трећој страници квадра c. 

2) 320543
3
1 cmV =⋅⋅⋅=  

. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Која је општа формула за запремину пирмиде? 
Домаћи задатак: 
 

 

Математика 4. разред (Јединице за запремину), 
Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 8. разред (Појам запремине полиедра) 
Математика 8. разред (Решавање линеарних једначина са једном непознатом), 
Физика 6. разред (Маса и запремина тела) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 67. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Запремина четворостране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за запремину четворостране пирамиде из опште формуле за запремину 
пирамиде и њена примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде општу формулу за израчунавање запремине 

пирамиде; 

• умеју да примењују општу формулу V = BH
3
1  на 

израчунавање запремине четворостране пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• подсете се формула за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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; 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Из опште формуле за рачунање запремине пирамиде     

BHV
3
1

= изводимо формулу за рачунање запремине правилне 

четворостране пирамиде. 

 
Подсетимо се веза између елемената правилне четворостране пирамиде 
(висине, апотеме, бочне ивице). 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Уџбеник, страна 95, пример 1. – Ради наставник, објашњавајући 
примену формуле на четворострану пирамиду. 
 
Следеће задатке раде ученици самостално, у својим свескама и на 
табли. 
 
Збирка задатака, страна 40, задатак 4.11. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 

Домаћи задатак: Збирка задатака,страна 40.задаци 1.2.3. 

 

• навику самоконтроле и критичког мишљења. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 68. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
3апремина тростране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за запремину тростране пирамиде из опште формуле за запремину 
пирамиде и њена примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде општу формулу за израчунавање запремине 

пирамиде; 

• умеју да примењују општу формулу V = BH
3
1  на 

израчунавање запремине тростране пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• подсете се формула за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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; 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Из опште формуле за рачунање запремине пирамиде     

BHV
3
1

= изводимо формулу за рачунање запремине правилне 

тростране пирамиде. 
 

Подсетимо се веза између елемената правилне тростране пирамиде 
(висине, апотеме, бочне ивице). 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Изведимо формулу за рачунање запремине тетраедра:  
Уџбеник, страна 98, пример 3. – Ради наставник, објашњавајући. 
Следеће задатке раде ученици самостално, у свескама и на табли. 
Уџбеник,страна 99.пример 5. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна 40.задаци 1.2. 
                            Страна 41.задаци 4.5.10. 

 

• навику самоконтроле и критичког мишљења. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

Математика 6. разред (Површина троугла), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 8. разред (Решавање линеарних једначина са једном непознатом), 
Математика 8. разред (Запремина пирамиде) 

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 69. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
3апремина правилне шестостране пирамиде 

Утврђивање Индивидуални 
Извођење формуле за запремину шестостране пирамиде из опште формуле за запремину 
пирамиде и њена примена 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде општу формулу за израчунавање запремине 

пирамиде; 

• умеју да примењују општу формулу V = BH
3
1  на 

израчунавање запремине шестостране пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• подсете се формула за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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; 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка.  
Из опште формуле за рачунање запремине пирамиде     

BHV
3
1

= изводимо формулу за рачунање запремине правилне 

шестостране пирамиде. 

 
Подсетимо се веза између елемената правилне шестостране пирамиде 
(висине, апотеме, бочне ивице). 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Збирка задатака, страна 41, задатак 1.2. – Ради наставник. 
 
Следеће задатке раде ученици самостално, у свескама и на табли. 
 
Збирка задатака, страна 42, задатак 11.12.13. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
Домаћи задатак: 
Збирка зад.стран 42.задаци 4.5.6. 

 

• навику самоконтроле и критичког мишљења. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 70.71. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина и запремина пирамиде 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о површини и запремини пирамиде 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде опште формуле за израчунавање површине и 

запремине пирамиде; 
• умеју да примењују опште формуле P = B + M и V = 

BH
3
1  на израчунавање површине и запремине 

тростране, четворостране и шестостране пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• утврде формуле за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 40, задаци 4, 5. 
Збирка, страна 40, задатак 1.2. 
Збирка, страна 41, задатак 8.10.1.2 
 
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 42.задаци 6.7.8. 

 

• самопоуздање и поверење у властите математичке 
способности; 

• навику самоконтроле и критичког мишљења. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 72. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Пирамида 
Површина и запремина пирамиде 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација знања о површини и запремини пирамиде 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде опште формуле за израчунавање површине и 

запремине пирамиде; 
• умеју да примењују опште формуле P = B + M и V = 

BH
3
1  на израчунавање површине и запремине 

тростране, четворостране и шестостране пирамиде; 
• утврде скицирање слика пирамиде и да на моделима 

пирамида уочавају елементе; 
• уочавају правоугле троуглове у пирамиди и да 

примењују Питагорину теорему на те троуглове; 
• утврде формуле за израчунавање површина 

четвороуглова и троуглова. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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;  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити:                                                                                                        
Шта је пирамида?                                                                                           
Врсте пирамиде које смо помињали?   
Шта је правилна пирамида?                                                                                                                                                                          
Основни елементи пирамиде?                                                                 
Како одређујемо површину пиамиде?                                                     
Како одређујемо запремину пирамиде?                                                                   

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Тест – Пирамида  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 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: 
 

 

• самопоуздање и поверење у властите математичке 
способности; 

• навику самоконтроле и критичког мишљења. 
Самостални рад, дијалошка, илустративна 

Уџбеник, збирка, табла, креда, прибор за 
геометрију 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA2.3.4. MA3.3.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 73. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Функција облика у = k · х 

Понављање Фронтални 
Ученици су утврдили и проширили знање о зависности облика  Rxxky ∈⋅= , . 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове појам координатног система, квадранта, 

графика, директно пропорционалних величина и 
начина записивања позиције одређене тачке у 
координатном систему; 

• се подсете особина графика зависности 
Rxxky ∈⋅= , ; 

• умеју да функцију представе графички, да у таблици 
уочавају односе међу елементима и да функцију 
представе формулом; 

• науче појам независно и зависно променљивих; 
• изврше припрему за успешно праћење и усвајање 

садржаја о линеарној финкцији. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

У седмом разрду смо учили графичко представљање зависних 
величина.  
Подсетимо се основних појмова: 
Шта је правоугли координатни систем? 
Како записујемо позицију одређене тачке у координатном систему?       
Шта је график? 
Када су две величине директно пропорционалне? 
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  
негативан број? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Мерење је један од најважнијих поступака у науци уопште. Оно у 
суштини представља додељивање (придруживање) бројева стварима 
које меримо. Тако мерењем утврђујемо колико је нешто дугачко, тешко, 
брзо, и тако даље. Али не само то. Оно што је још важније јесте 
уочавање законитости међу посматраним величинама које меримо. 
Уочена законитост између масе и запремине тела у примеру је пример 
директне пропорционалности. 
Зависност међу величинама често приказујемо помоћу табела или 
графички у координатном систему (цртањем тачака чије су координате 
одговарајуће вредности посматраних величина). Уопштење претходно 
уочене зависности је описано једнакошћу y = 0,8 ・ x, где x и y могу 
бити било који реални бројеви, за разлику од масе и запремине које су 
позитивне величине. 
Зависност облика xky ⋅= , где је x  неки реалан број, представља 
уопштење директне пропорционалности. Вредности променљивих x  и 

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

Математика 7. разред (Зависне величине и њихово графичко представљање – Правоугли 
координатни систем, график зависности Rxxky ∈⋅= , ) 

MA2.2.4. 



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 ⋅= . 
У најзначајније законитости спадају оне које говоре о зависности међу 
величинама код којих кад год нам је позната вредност једне, одређујемо 
вредност друге. Тада, сам закон схватамо и као правило којим се разним 
вредностима једне величине, независно променљиве, додељују 
вредности друге величине, зависно променљиве. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Шта је директна пропорционалност? 
Шта су независно, а шта зависно променљиве? 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 74.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Функција облика у = kx + n 

Обрада Фронтални 
Упознавање ученика са линеарном функцијом облика  Rxnxky ∈+⋅= , . 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се подсете особина графика Rxxky ∈⋅= , ; 
• упознају линеарну функцију облика 

Rxnxky ∈+⋅= ,  и њен експлицитни запис; 
• схвате да је функција директне пропорционалности 

линеарна функција; 
• науче да линеарну функцију изражавају таблицом и 

формулом; 
• упознају појам линеарне функције, линеарног 

израза, константне функције. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• стичу способност уочавања зависности међу 

величинама; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 изгледа график функције Rxxky ∈⋅= ,  ? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Алгебарски израз са променљивом x је линеаран (по променљивој 
x) ако је еквивалентан изразу облика ax + b, где а, b ∈R и а ≠ 0. Ако 
је а = 0 у изразу ax + b, онда је тај израз константан. 
 
Пример 4.  
Попуни табелу у уџбенику на страни 105. – Раде ученици! 
Овом табелом су у ствари дефинисана три различита придруживања 
међу реалним бројевима.  
Честo придруживања међу бројевима задајемо помоћу израза у којима 
се појављује само једна променљива, као што је то учињено у претходна 
три примера. Тада неком 
броју додељујемо бројевну вредност израза када је вредност 
променљиве (из тог израза) управо тај број.  
 
Променљиву у изразу који дефинише придруживање називамо 
независно променљива (величина) и најчешће је означавамо са x. 
  
Вредност израза који зависи од независно променљиве x 
означавамо са  f(x) (читамо „еф од икс“).  
 
На пример 
 f(x) = 2x + 1, или само са y, на пример y = 2x + 1. Онда величину y 
називамо зависно променљива, јер њена вредност зависи од вредности 
независно променљиве x.  
 Израз који дефинише придруживање линеаран (као у три 
претходно наведена примера), то придруживање називамо 
линеарна функција. 
 

Математика 7. разред (Зависне величине и њихово графичко представљање – Правоугли 
координатни систем, график зависности Rxxky ∈⋅= , ), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

MA3.2.4. 



Уџбеник, страна 105, пример 6.  
 
Придруживање којим реалном броју x придружујемо реалан број y, 
такав да је  y = kx + n, где су k и n неки фиксирани реални бројеви, 
назива се линеарна функција. Специјално, ако је k = 0, онда је реч о 
константној функцији. 
У овом случају кажемо да је линеарна функција y = kx + n задата у 
експлицитном облику. 
Константа k (коефицијент уз независно променљиву) се назива 
коефицијент правца.  
Константа n назива се слободан члан. 
Уколико је n = 0, линеарна функција представља уопштење директне 
пропорционалности, односно зависност типа y = kx. 
Како је линеаран израз kx + n дефинисан за сваки реалан број x, 
линеарна функција сваком реалном броју додељује неки реалан број. 
Када је коефицијент правца линеарне функције различит од 0 (k ≠ 0), 
вредности зависно променљиве (y1 и y2

Када је коефицијент правца линеарне функције различит од 0 (k ≠ 0), 
сваки реалан број (y) јесте вредност те линеарне функције за неку 

(одређену) независно променљиву 

) за две различите вредности 
независно променљиве (x1 ≠ x2) су различите. 

. 
Када је коефицијент правца линеарне функције једнак 0 (k = 0), онда та 
функција сваком реалном броју додељује исту вредност (n). 
Уџбеник, страна  107, примери 1,2,3. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатека,страна 43.задаци 4.5.6.7. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 75. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Имплицитни облик функције Ах + Вх + С = 0.  
Превођење на експлицитни облик. 

Утврђивање Индивидуални 
Усвајање појмова експлицитни и имплицитни облик функције и поступак превођења из 
једног облика у други 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• обнове експлицитни облик функције и упознају се са 

имплицитним обликом функције; 
• науче да линеарну функцију изражавају таблицом и 

формулом; 
• савладају поступак превођења из експлицитног 

облика функције у имплицитни и обнуто. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу способност уочавања зависности међу 

величинама; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

 

Поновити: 
Како изгледа експлицитни облик линеарне функције и навест бар један 
пример. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1. (Уџбеник, страна 111.) – Ради наставник. 
Линеарну зависност између две величине x и y можемо исказати и 
преко једнакости типа  
аx + by + c = 0, x ∈ R, где су а, b, b ≠ 0 и c произвољни реални 
бројеви. 
Тада кажемо да је линеарна функција задата у имплицитном 
облику. 
 
Пример 2. (Уџбеник, страна 111.) – Ради наставник. 
Напишите експлицитни облик линеарне функције задате у 
имплицитном облику ,   -2x+3y-6=0 
Применом правила (замене, о додавању, о множењу), која смо 
користили код решавања линеарних једначина, из експлицитног облика 
линеарне функције добијамо њен имплицитни облик и обрнуто, из 
имплицитног добијамо њен експлицитни облик. 
                               Y=2/3x+2 
Уџбеник, страна  112, пример 3. – Раде ученици самостално у својим 
свескама и на табли. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Навести по један пример експлицитног и имплицитног облика 
функције. 
Домаћи задатак:  Збирка задатака,страна 46.задаци 1.2.3.  

 

Математика 7. разред (Операције у скупу реалних бројева), 
Математика 7. разред (Зависне величине и њихово графичко представљање – Правоугли 
координатни систем, график зависности Rxxky ∈⋅= , ), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

MA3.2.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 76. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
График линеарне функције 

Обрада Фронтални 
Утврђивање знања о графику Rxxky ∈⋅= , и упознавање ученика са графиком 

Rxnxky ∈+⋅= ,  
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се подсете особина графика Rxxky ∈⋅= , и да се 

упознају  са особинама графика функције 
Rxnxky ∈+⋅= , ; 

• схвате да је график линеарне функције права; 
• науче када график заклапа са осом Оx оштар, а када 

туп угао и зашто се коефицијент k зове коефицијент 
правца праве; 

• увежбају да датом графику прирдруже одговарајућу 
формулу. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу способност уочавања зависности међу 

величинама; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновити (из 7. разреда): 
Правоугли координатни систем чине две праве које су међусобно 
нормалне. 
„Хоризонтална“ бројевна права најчешће се означава са x и назива се x-
оса, а „вертикална“ бројевна права најчешће се означава са y и назива се 
y-оса. Пресек оса се назива координатни почетак и обележава се словом 
О. Читав координантни систем се тада означава са xОy. 
Координатни систем у некој равни нам омогућава да тачно одредимо 
позицију сваке тачке, и то помоћу уређеног пара реалних бројева (а, b). 
Број а се назива прва координата или апсциса, а број b друга 
координата или ордината уређеног пара (а, b). 
Ако тачку Т одређује уређени пар (а, b), онда пишемо Т(а, b). 
График зависности y = kx, x ∈R, је скуп свих тачака (x, y) чије су 
координате повезане једнакошћу y = kx. 
Овај график је права у координатном систему. 
При том, без обзира на вредност коефицијента k,та права пролази кроз 
координатни почетак (јер за свако k важи 0 = k ⋅  0). 
Пример 1 (Уџбеник, страна 113) – График једне функције црта 
наставник, а другу функцију оставља ученицима 
Уколико је k > 0, график припада I и III квадранту, а ако је k < 0, график 
припада II и IV квадранту. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Функција y = kx, x ∈ R, је специјалан случај линеарне функције (n = 0). 
Знање о њеном графику ће нам помоћи при цртању графика функције y 
= kx + n. 
График линеарне функције y = kx + n, x ∈ R, је скуп свих тачака (x, 
y) чије су координате повезане једнакошћу y = kx + n. 
 
Примери  2.3. 4. (Уџбеник, страна 114.)  - Ради наставник. 
 
График произвољне линеарне функције y = kx + n, x ∈R, права. 
 
У оквиру примера 8. су графици линеарних функција y = 2x+1, y = 2x + 
3 и y = 2x – 2, x ∈R, међусобно паралелне праве, као и графици 

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

Математика 7. разред (График зависности међу величинама) 

MA3.2.4. 



Графици линеарних функција које имају једнаке коефицијенте 
правца су међусобно паралелне праве. 
  
Ако су графици две линеарне функције паралелни, онда те две 
функције имају једнаке коефицијенте правца. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Броју 0 линеарна функција y = kx + n придружује број  n, јер је k ・ 0 + n 
= n.  
Тачка Т(0, n) увек припада графику линеарне функције. Како апсолутна 
вредност прве координате представља удаљеност тачке од y-осе, 
закључујемо да тачка Т(0, n) припада y-оси. 
График линеарне функције y = kx + n, x ∈ R, сече y-осу у тачки која 
је одређена уређеним паром (0, n). 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, стране 47. задаци 6.8. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 77. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Цртање графика линеарне функције 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о графику Rxnxky ∈+⋅= , . 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• савладају поступак правилног цртања графика дате 

линеарне функције; 
• науче да утврђују да ли дата тачка припада графику 

функције или не; 
• увежбају да датом графику придруже одговарајућу 

формулу. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

Математика 7. разред (График зависности међу величинама) 

MA3.2.4. 



 

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, задатак 2.3.4.5.6,10. 
 
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, страна 48, задаци 11,12 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 78.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Нуле функције. Рашћење и опадање. 

Обрада Фронтални 
Усвајање појмова нула функције, растућа и опадајућа функција 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појмове нула функције, растућа функција, 

опадајућа функција; 
• науче да брзо одреде нулу функције и да је схвате 

као пресек графика дате функције са x–oсом; 
• усвоје са разумевањем када функција расте, односно 

када опада; 
• науче да одређују у зависности од коефицијента 

правца праве, рашћење и опадање функције и у вези 
са тим решавају одговарајуће задатке; 

• утврде знања о графику линеарне функције. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Ученици самостално решавају следећи задатак: 
Задатак 4. (Уџбеник, страна 118.) – Раде ученици. 
Нека је дата функција y = 2x + 3. Одреди вредност независно 
променљиве за коју је: 

а) y = 5  решење: x=1                           в) y = 0  решење: x=
2
3

−  

б) y = 3  решење: x=0                           г) y = –1 решење: x=–2 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1. (Уџбеник, страна 120.) – Раде ученици. 
 
Одредимо координате тачке N(x0, y0

Подсетимо се са претходног часа да апсолутна вредност друге 
координате тачке представља удаљеност тачке од x-осе. Зато, ако тачка 
N(x

) која је пресек графика линеарне 
функције y = 2x – 6 и x-осе. 

0, y0) припада x-оси, њена друга координата је број 0, то јест y0
Како тачка N(x

 = 0.  
0, y0) припада и графику функције y = 2x – 6, њене 

координате су повезане једнакошћу y0 = 2x0 – 6. Према томе, на основу 
y0 = 0 следи 2x0 = 6, то јест x0
Дакле, тачка N(2, 0) је пресек графика линеарне функције y = 2x – 6 и x-
осе. 

 = 3. 

 
Уџбеник, страна 121, пример 2. - Раде ученици. 
Вредност независно променљиве за коју је вредност функције 
(зависно променљиве) једнака 0 назива се нула функције. 
За k ≠ 0, нула линеарне функције y = kx + n је решење једначине kx + n = 

0, то јест број 
k
n

− , а тачка N(
k
n

− , 0) је пресек графика те линеране 

функције и x-осе. 
Линеарна једначина 0 ・x + n = 0 за n ≠ 0 нема решење, а уколико је n = 
0, сваки реалан број је решење те једначине. 

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

Математика 5. разред (Врсте углова), 
Математика 7. разред (График зависности међу величинама), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

MA3.2.4. 



Константна функција y = n за n ≠ 0 нема нулу и не сече x-осу. Сваки 
реалан број је нула константне функције  y = 0, а график ове функције 
је x-оса. 
 
Пример 3 и 4. (Уџбеник, страна 121.) – Ученици цртају график, а 
наставник вербализује закључке. 
 
Линеарна функција је растућа ако повећање вредности независно 
променљиве условљава повећање вредности зависно променљиве.  
 
Линеарна функција је опадајућа ако повећање вредности независно 
променљиве условљава смањење вредности зависно променљиве. 
 
Под каквим (оштрим или тупим) углом се секу график функције y = 2x 
+ 1 и позитивни део x-осе? Оштрим 
 
Под каквим углом се секу график функције y = –2x + 1 и позитивни део 
x-осе? Тупим 
 
Када је линеарна функција y = kx + n, где је k ≠ 0, растућа, а када 
опадајућа? 
Ако је коефицијент правца линеарне функције позитиван (k > 0), та 
функција је растућа, а њен график заклапа оштар угао са 
позитивним делом x-осе. 
 
Ако је коефицијен правца линеарне функције негативан (k < 0), та 
функција је опадајућа, а њен график заклапа туп угао са позитивним 
делом x-осе. 
 
Ако је линеарна функција растућа, онда је њен коефицијент правца 
позитиван, а ако је опадајућа, онда је негативан.  
 
Константна функција није ни растућа ни опадајућа, а њен график је 
паралелан x-оси. 
 
Уџбеник, страна 122, задатак 1.2.3. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 50, задаци 3, 4, 5. 
. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 79. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Цртање и читање графика 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о графику линарне функције и његовим особинама 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се оспособе да представљају зависне величине 

одговарајућим графицима и обрнуто, да са датог 
графика могу да уоче зависност међу величинама; 

• да схвате да је линеарна функција модел помоћу 
кога се могу представљати различите ситуације и 
процеси; 

• утврде знања о графику линеарне функције и 
његовим особинама и да то знање примењују у 
конкретним примерима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 
График линеарне функције y = kx + n, x∈ R, је права. Како је права 
одређена са две своје различите тачке, за цртање графика линеарне 
функције довољно је да одредимо две тачке које му припадају. Тачка 
M(xM, yM) припада графику уколико њене координате задовољавају 
једнакост y = kx + n, то јест ако је yM = kxM
Пример 1.– Ради наставник, објашњавајући. 

 + n. 

Да бисмо нацртали график линеарне функције y = x + 2, довољно је да 
одредимо две различите тачке које припадају том графику. 
I начин. Када је функција задата у експлицитном облику, најзгодније је 
изабрати прве координате (апсцисе) две различите тачке, а онда 
одредити одговарајуће друге координате (ординате). На пример, за x1 = 
–1 добијамо y1 = –1 + 2 = 1, а за x2 = 1 добијамо y1

II начин. Да бисмо нацртали график линеарне функције y = kx + n, x 

 = 1 + 2 = 3. Дакле, 
права одређена тачкама (–1, 1) и (1, 3) је график линеарне функције y = 
x + 2. 

∈ 
R, можемо да одредимо и пресеке тог графика са координатним осама. 
То значи да: 
· ако је k ≠ 0, одредимо ординату y1 за x1 = 0 и апсцису x2 за y2
· ако је k = 0, график је паралелан x-оси, а пресек са y-осом је тачка (0,n). 

 = 0; 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка, страна 53, задаци 1.2.  
 Збирка, страна 54., задатак 3.4.5. 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка, страна 55., задатак, 7. 

Математика 5. разред (Врсте углова), 
Математика 7. разред (График зависности међу величинама), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

MA3.2.4. 



Знам за више, страна 64, задаци 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 80. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Неке особине графика линеарне функције. График функције  x = а 

Обрада Фронтални 
Упознавање са још неким особинама линеарних функција и графиком функције  x = а 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се упознају са појмовима знак функције, позитивна и 

негативна функција; 
• упознају са графиком функције x = а; 
• утврде појмове нула функције, растућа функција, 

опадајућа функција; 
• утврде одређивање нуле функције; 
• утврде знања о графику линеарне функције. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Како одређујемо да ли тачка припада правој? 
Шта је нула функције? 
Када је функција растућа, а када опадајућа? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример– Ради наставник. 
Одредимо нуле линеарних функција y = 2x + 1 и y = –2x + 1. 
За прву функцију то је тачка N (–0,5, 0), а за другу N (0,5, 0). 
Видимо да се график линеарне функције y = 2x + 1 десно од тачке N (–
0,5, 0) налази изнад x-осе, а лево од тачке N(–0,5, 0) испод x-осе. То 
значи да је за x > –0,5 функцијa y = 2x + 1 позитивна, док је за x < –0,5 
функцијa y = 2x + 1 негативна.  
Заправо, вредности десно од нуле функције су решења неједначине 2x + 
1 > 0, a вредности лево од нуле функције су решења неједначине 2x + 1 
< 0. 
У случају линеарне функције y = –2x + 1, важи обрнуто, то јест 
вредности десно од нуле функције (x > 0,5) су решења неједначине –2x 
+ 1 < 0, a вредности лево од нуле функције (x < 0,5) су решења 
неједначине –2x + 1 > 0. 
Ако је коефицијент правца линеарне функције позитиван (k > 0), 
функција је позитивна за вредности веће од нуле функције, а 
негативна за вредности мање од нуле функције. 
Ако је коефицијент правца линеарне функције негативан (k < 0), 
функција је позитивна за вредности мање од нуле функције, а 
негативна за вредности веће од нуле функције. 
 
Уџбеник, страна 120, задатак 1. – Раде ученици самостално у свескама 
и на табли. 
 
График линеарне функције у правоуглом координатном систему је 
права, али да ли је свака права график неке линеарне функције? 
Кроз разне примере видели смо да график линеарне функције може да 
заклапа оштар или туп угао са x-осом, или пак да буде паралелан са x-
осом.  

Математика 5. разред (Врсте углова), 
Математика 7. разред (График зависности међу величинама), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

MA3.2.4. 



Које праве су нормалне на x-осу? Очигледно, то су праве паралелне y-
оси. Шта је заједничко свим тачкама које припадају некој од ових 
правих? Прва координата тачака сваке од ових правих се не мења. 
Тако једнакост x = 0 одређује y-осу, једнакост x = –3 праву наранџасте 
боје, a једнакост x = 4 праву љубичасте боје. 
Дакле, праве паралелне  y-оси су облика x = а. 
Ако при имплицитном задавању линерне функције аx + by + c = 0, x ∈R, 
коефицијент b може бити једнак и броју 0, онда је на овај начин могуће 
описати сваку праву у координатном систему. Тада једнакост аx + by + c 
= 0 описује везу између прве (x) и друге координате (y) сваке од тачака 
које припадају тој правој. 
Свака права у правоуглом координатном систему xОy одређена је 

једнакошћу аx + by + c = 0, где су а и b произвољни реални бројеви 

који не могу истовремено бити једнаки 0. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Када је функција позитивна, а када негативна? 

Нацртај графике функција  x = 2 и  y=2. 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, страна 50, задаци 6, 7. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 81. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Пресек две праве 

Обрада Индивидуални 
Рачунско одређивање координата пресечне тачке  две праве и утврђивање поступка 
одређивања растојања између две тачке 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појмове знак функције, позитивна и 

негативна функција; 
• утврде појмове нула функције, растућа функција, 

опадајућа функција; 
• утврде одређивање нуле функције; 
• утврде знања о графику линеарне функције. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• савладају поступак правилног цртања графика дате 

линеарне функције; 
• увежбају поступак утврђивања да ли дата тачка 

припада графику функције или не; 
• увежбају да датом графику придруже одговарајућу 

формулу. 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се из геометрије: 
У каквом међусобном односу могу да буду две праве? 
Шта је пресек две праве? 
Две праве које се налазе у истој равни, а нису паралелне (секу се), имају 
тачно једну заједничку тачку. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Сада, када свакој правој можемо да придружимо одговарајућу једнакост 
која представља везу међу координатама тачака те праве, рачунски 
можемо да 
одредимо координате тачке пресека. 
Пример – Наставник објашњава. 
Посматрајмо графике линеарних функција y = 2x – 1 и y = –x + 5. 
· Коефицијенти праваца 2 и – 1 су различити, па се секу праве које су 
графици ове две функције. 
· Нацртајмо те две праве. 
· Са графика, ако смо их довољно прецизно нацртали, видимо да је 
пресечна тачка P одређена уређеним паром (2, 3). Заиста, како је 3 = 2 
・ 2 – 1, тачка (2, 3) припада графику функције y = 2x – 1, а како је 3 = –
2 + 5, тачка (2, 3) припада и графику функције y = –x + 5. 
 
Међутим, некад је тешко са графика прочитати координате пресечне 
тачке. Зато је сигурније одредити их рачунски.  
Означимо координате пресечне тачке P са (xP, yP). Тада, на основу тога 
што тачка P(xP, yP) припада графику функције y = 2x – 1, имамо да је yP 
= 2xP – 1, а на основу тога што тачка P(xP, yP) припада графику 
функције y = –x + 5, закључујемо да је yP = –xP + 5. Према томе, апсциса 
тачке P(xP, yP) је решење једначине 2 xP – 1 = –xP + 5. Дакле, xP = 2, а 
онда лако израчунавамо да је  yP
Пресечна тачка графика линеарних функција y = 2x – 1 и y = –x + 5 је 
тачка P(2, 3). 

 = 3 (2 ・ 2 – 1 = 3 или –2 + 5 = 3).  

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

Математика 5. разред (Врсте углова), 
Математика 7. разред (График зависности међу величинама), 
Математика 7. разред (Растојање између две тачке у координатном систему), 
Математика 8. разред (Однос две праве), 
Математика 8. разред (Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом) 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 



 
Уџбеник, страна 116,пример 7. – Раде ученици самостално у својим 
свескама и на табли. 
 
**Како одредити растојање између 2 тачке? Узмимо нпр. тачке P(-4, 2) 
и Q(2, 6). 
Са слике видимо да је дуж PQ хипотенуза троугла PQS, где је S тачка са 
координатама (2,2), тј. њена x координата је иста као x координата 
тачке Q, а њена y координата је иста као y координата тачке P. 
Применимо питагорину теорему на овај правоугли троугао: 

( ) ( )222

222

sqps yyxxPQ

SQPSPQ

−+−=

+=
 

 
Уџбеник, страна 117, пример 8. – Раде ученици самостално у својим 
свескама и на табли. 
 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 49, задаци 24.25.26. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 82.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
График линеарне функције 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о графику линеарне функције 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појмове знак функције, позитивна и 

негативна функција; 
• утврде појмове нула функције, растућа функција, 

опадајућа функција; 
• утврде одређивање нуле функције; 
• утврде знања о графику линеарне функције. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• савладају поступак правилног цртања графика дате 

линеарне функције; 
• увежбају поступак утврђивања да ли дата тачка 

припада графику функције или не; 
• увежбају да датом графику придруже одговарајућу 

формулу. 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновимо: 

Шта је график линеарне функције? 

Шта је експлицитни, а шта имплицитни облик функције? 

Шта су нуле функције? 

Како одређујемо да ли тачка припада графику функције? 

Када су графици две функције паралелне праве? 

Када је функција растућа, а када опадајућа? 

Како одређујемо пресек две праве? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 53, задатак 2. 
Збирка, страна 54, задатак 3.. 
Збирка, страна 55, задаци 6.9. 10 
 
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 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 52.задаци 6.7. 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.2.4. 



Знам за матуру, стране 67, 68, задаци 137, 138, 140, 141, 142, 144. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 83. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Линеарна функција 
Линеарна функција 

Систематизација Индивидуални, фронтални 
Вредновање степена усвојених наставних садржаја 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појмове знак функције, позитивна и 

негативна функција; 
• утврде појмове нула функције, растућа функција, 

опадајућа функција; 
• утврде одређивање нуле функције; 
• утврде знања о графику линеарне функције и 

линеарној функцији, уопште. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• савладају поступак правилног цртања графика дате 

линеарне функције; 
• увежбају поступак утврђивања да ли дата тачка 

припада графику функције или не; 
• увежбају да датом графику придруже одговарајућу 

формулу. 
• увежбају брзо и тачно рачунање; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновимо: 

Шта је график линеарне функције? 

Шта је експлицитни, а шта имплицитни облик функције? 

Шта су нуле функције? 

Како одређујемо да ли тачка припада графику функције? 

Када су графици две функције паралелне праве? 

Када је функција растућа, а када опадајућа? 

Како одређујемо пресек две праве? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Тест – Линеарна функција  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 и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 
 
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: 
Збирка задатака,страна 51.задаци 10.11. 

 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

MA3.2.4. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 84. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Графичко приказивање статистичких података (стања, појава, процеса) 

Обрада Индивидуални 
Ученици стичу представу о начину и сврси графичког приказа статистичких података 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појмове: статистика, статистички податак, 

популација, узорак, репрезентативни узорак, анкета; 
• схвате значај статистике у свакодневном животу; 
• виде неке од могућих начина за графичко 

представљање статистичких података; 
• сазнају (ако већ нису до тада знали) улогу програм 

Ексел (Еxcel) у представљању статистичких 
података.  

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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, анкетни листићи из 
Приручника 

Информатика 8. разред (Табеларни прорачуни, радна свеска и радни лист, унос података, 
израда графикона) 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Свакодневно информације о најразличитијим појавама усвајамо преко 
разних графикона и дијаграма. Овакав графички приказ је 
илустративнији од навођења самих 
података. 
Да ли сте некада видели графиконе у новинама или на ТВ? Шта је њима 
представљено? 
Уопште, ради бољег сагледавања неке појаве или процеса у природи и 
друштву, неопходно је прикупљати одговарајуће податке, представљати 
их графички и анализирати. Статистика је научна дисциплина која се 
управо тиме бави. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Рецимо, потребно је сазнати колико људи у Србији користи интернет и 
колико често. 
Како се испитивање спроводи? 
У овом случају објекти испитивања су сви грађани Србије.  
При статистичким испитивањима скуп свих објеката на које се 
испитивање односи назива се популација. 
Наравно, из више разлога, одговарајућа питања није могуће поставити 
свим грађанима: 
· број грађана се сваког тренутка мења (рађањем и умирањем), 
· навике грађана се такође временом мењају, 
· за тако масовну анкету било би потребно много људи који би вршили 
анкетирање, а била би потребна и огромна материјална (новчана) 
средства. 
Срећом, показано је да веродостојне резултате можемо добити и ако 
испитамо само релативно мали део популације. Део популације за који 
одредимо (сазнамо помоћу анкете) вредност одговарајуће 
карактеристике називамо узорак.  
Да бисмо на основу испитивања узорка добили веродостојне закључке, 
изабрани узорак (скуп објеката за чије карактеристике ћемо сазнати 
бројевне вредности) мора бити репрезентативан. 
Шта то значи? 
За већ поменуто истраж ивање о коришћењу интернета није добро 
посматрати узорак који чине само програмери (они су по природи свог 
посла упућени на коришћење интернета) или само рудари (за обављање 
њиховог посла интернет није пресудан). Такође, није добро да узорак 
чине само људи из једног места, урбаног или руралног (Зашто?). Не 
смемо се ни ограничити само на једну старосну групу (Зашто?). Дакле, 
објекте у узорку треба бирати тако да одсликавају целу популацију (да 
представљају популацију у малом). Често је већ насумични избор 

МА1.5.2. МА2.5.2. МА1.5.3. МА2.5.3. 



објеката испитивања довољан да се постигне разноликост узорка. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

За статистичку обраду података, као и њихово графичко представљање 
користе се рачунари.  
Чиме се бави статистика? 
Шта је популација? 
Шта је узорак? 
Шта је репрезентативан узорак? 
Потребно је да помоћу анкетних листића испитате 50 људи 
(испитаника). Потраже податке о сличним истраживањима, па да онда 
своје резултате упореде са тим. На пример, неке од ових тема је 
обрађивао и Статистички завод Србије, а многи подаци се могу наћи и 
на интернет. 
Податке представите графички и табеларно и спре,ите презентацију за 
час 91. (отприлике за две недеље) 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 85. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Графичко приказивање статистичких података 

Утврђивање Индивидуални 
Усвајања начина приказа зависних величина помоћу табеле и графика и читање тражених 
података 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да у тексту (текстуалном задатку) издвоје 

одговарајуће податке и да их представе табеларно и 
графички. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију способност коришћења статистичких 

података и тумачења графичких приказа; 
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

Математика 8. разред (График линеарне функције) 

МА1.5.2. МА2.5.2. МА1.5.3. МА2.5.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Подсетимо се: 

Чиме се бави статистика? 

Шта је популација? 

Шта је узорак? 

Шта је репрезентативан узорак? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – Ради наставник. 
Хидрометеоролошки завод прати све најважније климатске факторе 
(температуру ваздуха, влажност ваздуха, количину падавина, број 
сунчаних дана у години и тако даље) на територији за коју је задужен. 
Ти подаци се потом обрађују и архивирају. У табели испод су дати 
подаци о количини падавина за град Крушевац. 

 
На основу дате табеле графички (у координатном систему) се може 
приказати зависност количине падавина од месеца посматране године. 

Одговарајући график цртамо на следећи начин: 

· На хоризонталној оси означавамо месеце, а на вертикалној висину 
падавина. 

· Цртамо тачке чије координате одговарају подацима из табеле – (I, 27), 
... , (XII, 40). 

· Спајамо нацртане тачке и тако добијамо изломљену праву линију. 

У односу на табелу, график прегледније описије неку појаву или 
процес. Он омогућава да јасније сагледамо одговарајуће 
карактеристике. 

Тако са датог графика можемо прочитати много тога. 

Када је измерено највише, а када најмање падавина? 

Када су забележене исте количине падавина? 

Када је забележена највећа разлика у падавинама? За два суседна 
месеца? Ову разлику на графику приказује најстрмија (најдужа) дуж од 
нацртаних. 

Када је количина падавина расла, а када опадала? Количина падавина је 



расла у периодима јануар–јун и септембар–октобар, а опадала у 
периодима јун–септембар и октобар–децембар. Периоде раста 
препознајемо као 

дужи које са позитивним делом хоризонталне осе граде оштар угао а 
периоде опадања препознајемо као дужи које са позитивним делом 
хоризонталне осе граде туп угао. 

Графичко представљање зависности у координатном систему је 
уобичајено када одговарајућу величину посматрамо и меримо 
хронолошки, то јест када представљамо зависност те величине од 
времена. Тада се најчешће на хоризонталној оси представља време. 

Зависност међу величинама представљамо у координатном систему 
тако што нацртамо тачке чије су координате одговарајуће 
вредности зависних величина, а потом их спојимо дужима. 
При том координатни систем увек прилагођавамо конкретној ситуацији: 

· Преименовање оса – свака оса се означава и назива у складу са 
величином коју представља. 

· Нумерација оса – подеоцима на свакој од оса додељују се бројеви који 
одговарају величинама које представљамо. Зато се основним подеоцима 
понекад додељују стотине, а понекада хиљаде и слично. Није редак 
случај, нарочито у пракси, да се почетни део осе (једне или обе) 
изостави, те да се прикаже само део почев од 100, 1 000 и тако даље. За 
такве случајеве постоје разне графичке „допуне“, али се често могу 
срести и прикази без икаквог истицања да је почетни део осе одбачен. 

Пример 1. (Уџбеник, страна 133.) – Ради наставник. 
Пример 2. (Уџбеник, страна 135.) – Ради наставник. 
Ученици раде Задатак 1.2. (Уџбеник, страна 136.)  

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, стране 57, задаци 1, 2, 3. 

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 86.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Графичко представљање статистичких података 
у облику дијаграма 

Обрада Фронтални 
Представљање података помоћу дијаграма (стубичног  и кружног дијаграма) 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче да у тексту (текстуалном задатку) издвоје 

одговарајуће податке и да их представе помоћу 
стубичног или кружног дијаграма. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију способност коришћења статистичких 

података и тумачења графичких приказа; 
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

Географија (Површине континената) 

МА3.5.2. МА3.5.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример    Наставник ради. 
На часовима географије си већ много тога научио о нашој планети. Као 
основне карaктеристике сваког од континената, издвајамо површину и 
број становника. 

 
Дате податке ћемо представити графички користећи такозвани 
стубични дијаграм. 
Њега цртамо тако што: 
· На водоравној оси најчешће означавамо објекте чије особине 
изражавамо бројевима (меримо), док је вертикална оса бројевна права. 
Јединицу мере прилагођавамо датим подацима, тако да дијаграм буде 
прегледан. 
· Сваком посматраном објекту (у овом случају континенту) 
придружујемо правоугаоник чија је једна страница (хоризонтална) 
произвољне ширине и иста је за све, а дужина друге (вертикалне) 
одговара уоченој бројевној вредности за тај објекат (у овом случају 
површини, односно броју становника). 
Стубични дијаграм се најчешће користи за представљање исте бројне 
карактеристике за „мали“ број сродних објеката.  
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 136.) – Наставник ради. 
Пример 2. (Уџбеник, страна 137.) – Наставник ради. 
 
 
Пример– Наставник ради. 
На основу података датих у табели можемо израчунати који део светске 
популације чини становништво сваког од континената. Како? 

 
Међутим, и без табеле, на основу дијаграма добијамо јасну слику о томе 
како је становништво распоређено на нашој планети. 
Овакав графички приказ података називамо кружни 



дијаграм. 
Кружни дијаграм цртамо тако што: 
· Нацртамо круг произвољног пречника. 
· Одредимо углове кружних исечака које треба нацртати, тако да је 
површина сваког од исечака пропорционална броју објеката који се 
налазе у одговарајућем делу целине. То нам омогућава да визуелно 
одмах створимо слику о расподели објеката. 
На пример, Европи на дијаграму треба придружити кружни исечак чија 
је површина једнака 11,5% површине круга. Онда је централни угао тог 
исечка једнак 11,5% пуног угла, што је приближно 41°. 
· Цртамо кружне исечке чије смо централне углове претходно одредили. 
Ради прегледности, на дијаграму смо цртали углове по величини од 
највећег до најмањег (у смеру казаљке на сату).  
Ученици раде  
Пример 1 (Уџбеник, страна 140.) 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Закључак: Кружни дијаграм се користи када је нека целина подељена на 
„мали“ број дисјунктних сродних делова. У посматраном примеру 
целина је насељени део планете, а њени дисјунктни делови су шест 
насељених континената. 
Домаћи задатак: 
Збирка, страна 59. задаци 5.6.7. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 87. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Цртање дијаграма 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о начину представљања података 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају да из текста (текстуалног задатка) издвоје 

одговарајуће податке и да их представе помоћу 
стубичног или кружног дијаграма. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију способност коришћења статистичких 

података и тумачења графичких приказа; 
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.5.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Поновимо: 

Уџбеник, страна 140, пример 2. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

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

 Страна 59, задаци 4.5.6. 

Уџбеник,  

 страна 141, задаци1.2.3. 

  

 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 

Домаћи задатак: 

 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА:88. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Средња вредност и медијана 

Обрада Фронтални 
Одређивање средње вредности и медијане у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појма средње (просечне) вредности и 

медијане неког узорка; 
• науче да израчунају средњу вредност и медијану. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.5.2. МА2.5.3. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Како рачунате просечну оцену на крају школске године? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Аритметичка средина два броја a и b једнака је њиховом полузбиру, 

то јест .
2

ba +  

Аритметичка средина бројeва а1, а2, ... , аn

.
...21

n
aaa n+++

 једнака је количнику 

збира тих бројева и броја n, то јест једнака је броју  

Аритметичка средина различитих бројева а1, а2, ... , аn је број већи 
од најмањег од бројева а1, а2, ... , аn

Ако је а

, а мањи од највећег од тих 
бројева.  

1= а2 = ... = аn

Уместо речи просек (просечна висина, просечна оцена) која је 
уобичајена у свакодневном животу, при обради статистичких података 
кажемо средња вредност. 

 = а, аритметичка средина тих бројева је 
такође једнака а. 

 
Средња вредност је аритметичка средина посматраних података. 
Пример – Ради наставник. 
Кошаркашку утакмицу за један тим је почела постава играча чије су 
висине 201cm, 199cm, 204cm, 206cm и 205cm. Висине играча другог 
тима који су почели утакмицу су 218cm, 203cm, 198cm, 197cm и 199cm. 
Како је  

203
5

205206204199201
=

++++  

203
5

199197198203218
=

++++  

закључујемо да обе поставе имају исту просечну висину, иако постоје 
очигледне разлике између њих. Дакле, на основу средње вредности не 
можемо да опишемо разлику између ове две поставе. Зато ћемо 
одредити још једну њихову карактеристику. 
 
Поређајмо сада дате податке (за сваки тим посебно) у растућем поретку. 
 
Централни (средњи) члан сваког од ова два низа дели низ на два дела 
исте бројности, и то тако да су подаци из једног дела мањи, а из другог 
дела већи од њега. Тај број називамо медијаном.  
Медијана за прву петорку је 204, а за другу 199. Дакле, петорке се 



разликују по овој карактеристици. 
Медијана је број од којег половина података није већа, а друга 
половина није мања. 
 
Уколико посматрамо непаран број података, онда је медијана 
централни (средњи) члан низа који добијамо када дате податке 
поређамо у растућем поретку. 
 
Пример 1. (Уџбеник, страна 143.) – Раде ученици. 
 
Задатак  
**На часу физичког васпитања дечаци су скакали удаљ из места и 
постигли следеће резултате (у метрима): 
1,7 1,9 2,2 2,2 2,1 1,7 2,0 1,6 1,5 2,0. 
Изнад које вредности је скочила половина дечака? 
Заправо, треба одредити медијану датих података. Прво поређамо 
податке у низ од најмањег до највећег (у растућем поретку). Имамо 
паран број вредности, па не постоји централни члан низа. По договору, 
за медијану се узима аритметичка средина два централна члана низа. У 
овом случају медијана је аритметичка средина бројева 1,9 и 2,0, 
Уколико посматрамо паран број података, за медијану узимамо 
аритметичку средину два централна члана низа, који добијамо када 
податке поређамо у растућем поретку. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Шта је средња вредност? 
Шта је медијана? 
Домаћи задатак: 
Збирка, страна 60, задаци 1,2. 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 89. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Средња вредност и медијана 

Утврђивање Индивидуални 
Одређивање средње вредности и медијане у задацима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам средње (просечне) вредности и 

медијане неког узорка; 
• увежбају израчунавање средње вредности и 

медијане. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.5.2. МА2.5.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Шта је средња вредност? 
Шта је медијана? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка, страна 61, задаци 3, 4.5.6.7. 
 
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 и уредности и бодри ученике да слободно питају све што 
им није јасно. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 90. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Поређење података са средњом вредношћу 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о средњој вредности и медијани и поређење података како би се 
утврдиле неке битне карактеристике података 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам средње (просечне) вредности и 

медијане неког узорка; 
• увежбају израчунавање средње вредности и 

медијане и поређење података са израчунатом 
средњом вредношћу; 

• увежбају примену наученог градива из статистике у 
текстуалним задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Шта је средња вредност? 
Шта је медијана? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – Ради наставник. 
 
Просечан број бодова који је Милица освојила на 4 контролне вежбе је 
75. Ако на следећој вежби освоји 80 бодова, да ли ће она поправити 
просек? 
Наравно, у том случају ће се просек повећати. На прве 4 вежбе Милица 
је освојила укупно 300 бодова (4 · 75 = 300). Према томе, нови просек 
би био 

76
14
80300

=
+
+  

Било који број бодова већи од 75 доводи до повећања просека, док га 
било који број мањи од 75 смањује. Ако освоји тачно 75 бодова, просек 
се не мења. 
Колико бодова Милица треба да освоји заједно на петој и шестој 
контролној вежби, а да се не промени њен просек? На колико начина 
она то може да постигне? 
Пример– Раде ученици.  
 
На школском такмичењу из математике учествовало је 15 девојчица. 
Просек освојених бодова за девојчице је био 70, а за дечаке 72. Ако је 
просечан број бодова за читаву школу 71,25, одредимо колико се дечака 
такмичило. 
Одмах закључујемо да је учествовало више дечака него девојчица, јер је 
средња вредност (71,25) ближа просеку дечака (72) него просеку 
девојчица (70). Да је било подједнако дечака и девојчица, просек школе 
би био 71. Зашто? 
Обележимо са x број дечака. Онда је 

25,71
15

721570
=

+
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x
x  

Применом правила о множењу (15 + x > 0) добијамо линеарну 
једначину 70 · 15 +72x = (15 + x)71,25. 
Даљим решавањем долазимо до закључка да је било 25 дечака на 
такмичењу. 

МА2.5.2. МА2.5.3. 



Пример – Раде ученици. 
 Јован је у току школске године имао 8 контролних вежби из 
математике. На свакој је могао да освоји максимално 100 бодова. На 
дијаграму су приказани бодови које је Јован освојио на свакој од тих 
вежби. Шта све можемо сазнати о Јовановом раду на основу датих 
података? 
 

 
Најмање бодова је освојио на другој контролној вежби – 58, а највише 
на петој – 96. Дакле, разлика између максималног и минималног броја 
освојених бодова је 
96 – 58 = 38, што указује да постоје битне разлике у успеху на тим 
вежбама. 
Просечан број освојених бодова је 82

8
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=
+++++++  

Такође, на основу низа 58 78 78 82 82 88 94 96 
видимо да је и медијана једнака 82. 
Како је 96 – 82 = 14 и 82 – 58 = 24, закључујемо да је просеку ближи 
максимални освојени број бодова (и то за 24 – 14 = 10). 
Ово указује на оно што је и са самог дијаграма очигледно – ученик је 
једном битно лошије урадио контролну вежбу. Зато бисмо могли рећи 
да ово иступање не представља прави показатељ Јовановог рада, па би 
га професор могао и занемарити. Уколико се искључи резултат са 
највећим одступањем од средње вредности (58), Јованов просек бодова 
се повећава. Средња вредност за (78, 88, 82, 96, 82, 78, 94) је приближно 
85,43. 
На пет контролних вежби ученик је постигао успех који се од просека 
не разликује за више од 6 бодова (78, 88, 82, 82, 78). Дакле, на 

%5,62625,0
8
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==  контролних вежби успех ученика припада интервалу 

[76,88]. Овај податак такође може бити узет у обзир када треба донети 
суд о Јовановом раду. 
 



 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 

Уџбеник, страна 141, задаци 2,3. 

Подсетити ученике да спреме празентацију о својим истраживањима. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 91. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Графичко представљање статистичких података 
Графичко представљање статистичких података 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација знања о  графичком приказивању статистичких података 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам средње (просечне) вредности и 

медијане неког узорка и увежбају израчунавање 
средње вредности и медијане и поређење података 
са израчунатом средњом вредношћу; 

• увежбају да из текста (текстуалног задатка) издвоје 
одговарајуће податке и да их представе табеларно, 
графички или у облику дијаграма; 

• увежбају примену наученог градива из статистике у 
текстуалним задацима. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• 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; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 , креда, табла, прибор за 
геометрију 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици презентују резултате истраживања које су радили на основу 
анкетних листића које су добили на часу 85. 
Збирка задатака, стране 59, задаци 7,8. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Подсећање ученика да се припреме за израду писменог задатка и 
напомене у вези са њим. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.5.2. МА2.5.3. МА3.5.2. МА3.5.3. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

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

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Задаци: 
 

1. Запремина правилне тростране пирамиде, ако је дужина  ивице 
основе а = 6cm, a висина H = 11cm је: 
    

2 Површина базе правилне четворостране пирамиде 36cm2, а 
површина омотача је 60cm2

  
. Колика је запремина те пирамиде? 

3 Графици функција y = 
4
3 x – 2 и y = (2m – 1) · x + 1 су паралелне 

праве ако је m једнако: 
 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 92. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

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 Пирамида, Линеарна функција и Графичко 
представљање статистичких података 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: 



4 Нацртај график функције y = –
2
1 x – 1. 

5 Одреди медијану  и аритметичку средину за дате  податке: 

(
3
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3
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− ).  

 

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 ЧАСА93. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

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: 94. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Систем од две линеарне једначине с две непознате 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о решењима линеарне једначине и упознавање са решењима 
система две линеарне једначине са две непознате 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• подсете се појма еквивалентних једначина; 
• усвоје појам система од две једначине са две 

непознате и појам решења система; 
• умеју да проверавају да ли је неки уређени пар 

бројева решење датог система; 
• науче да издвајају заједничко решење из скупова 

решења сваке појединачне једначине. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Линеарне једначине са једном непознатом) 

МА3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се: 
Шта је линеарне једначина? 
Шта је решење линеарне једначине са једном непознатом? 
 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Две линеарне једначине с две непознате заједно називају се 
системом те две једначине. 
Једнакости  y = 1,2x и y = x + 6 можемо посматрати и као две различите 
линеарне функције.  
Графици ових функција се секу 
Апсциса пресечне тачке је решење 
линеарне једначине 1,2x = x + 6.  
Дакле, x = 30 и y = 36. 
Уређени пар (30, 36) је решење посматраног система, то јест он је 
решење обе једначине тог система.  
Овај уређени пар уједно представља координате пресечне тачке 
посматраних графика линеарних функција  
y = 1,2x и y = x + 6. 
 
Линеарна једначина с две непознате x и y је свака једначина 
еквивалентна једначини облика аx + by + c = 0, где су а, b, c реални 
бројеви, а коефицијенти а и b не могу истовремено бити једнаки 0 (а 
≠ 0 или b ≠ 0). 
 
На пример, једначине 3x + 2y – 1 = 0, –x + y – 2 = 0 
јесу линеарне једначине с две непознате. 
Од дате линеарне једначине с две непознате добијамо њој еквивалентну 
применом истих правила (замене, о додавању, о множењу) као и у 
случају једначина с једном непознатом. 
 
Решење линеарне једначине с две непознате аx + by + c = 0 је сваки 
уређени пар (x0, y0) који заменом x са x0 и y са y0 

На пример, уређени парови (1, –1) и (3, –4) јесу решења једначине 3x + 
2y – 1 = 0, јер јесте 

ту једначину 
преводи у тачну бројевну једнакост. 

3 ・ 1 + 2 ・ (–1) – 1 = 0 и 3 ・ 3 + 2 ・ (–4) – 1 = 0. 
А уређени парови (0, 0) и (–5, 3) нису решења једначине 3x + 2y – 1 = 0, 
јер је 
3 ・ 0 + 2 ・ 0 – 1 ≠ 0 и 3 ・ (–5) + 2 ・ 3 – 1 ≠ 0. 
Пример – Ради наставник. 
Колико решења има једначина 5x – y – 2 = 0? 



Провером лако утврђујемо да уређени парови (0, –2), (1, 3), (–1, –7) јесу 
решења дате једначине. Међутим, она има још (бесконачно много) 
решења. За свако x важи y = 5x – 2, па је сваки уређен пар облика (x, 5x – 
2) решење дате једначине. 
Једначина аx + by + c = 0, за а ≠ 0 и b ≠ 0, има бесконачно много 
решења, то јест има онолико решења колико права аx + by + c = 0, где 
је а ≠ 0 и b ≠ 0, има тачака. 
Пример – Ради наставник. 
Отац је имао 30 година када се родио његов син Joван. Колико година 
сада има Јован ако знамо да је тренутно отац три пута старији од Јован? 
Обележимо са x Јованове, а са y године његовог оца. 
Oписаној ситуацији одговара систем од две линеарне једначине с две 
непознате. 

y = x + 30 
y = 3x 

Општи облик система од две линеарне једначине с две непознате x 
и y је 

а1x + b1y = c
а

1 
2x + b2y = c2

где су а
, 

1, b1, c1, а2, b2, c2
Одредимо уређени пар бројева (x

 дати реални бројеви. 
0, y0

y

) који је решење обе једначине 
уоченог система. 

0 = x0 + 30    3x0 = x0 + 30  x0

y
 = 15  45 = 15 + 30 

0 = 3x0            y0 = 3x0             y0
Дакле, Јован сада има 15, а његов отац 45 година. 

 = 45   45 = 3 ・ 15 

Решење система од две линеарне једначине с две непознате x и y је 
сваки уређен пар реалних бројева (x0, y0

 

) који је решење обе 
једначине тог система. 

Ученици самостално, у свескама и на табли раде задатке 1 и 2 са 
стране 148, уџбеника. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновити: 
Шта је систем две једначине? 
Шта је линеарна једначина са две непознате? 
Колико линеарна једначина са две непознате име решења? 
Шта је систем две линеарне једначине са две непознате? 
Шта је решење тог системе? 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 64, задатак 1 (у поглављу Системи од две 
линеарне једначине са две непознате)  

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 95. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Систем од две линеарне једначине са две непознате. Решење система 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о решењима система две линеарне једначине са две непознате 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам еквивалентности система линеарних 

једначина са две непознате; 
• умеју да проверавају да ли је неки уређени пар 

бројева решење датог система; 
• науче да издвајају заједничко решење из скупова 

решења сваке појединачне једначине. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко мишљење; 

• се коришћењем писаног материјала оспособљавају 
за самостално учење. 

• 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:  

МА3.2.1. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Шта је систем? 
Шта је решење система? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка задатака, страна 64, задатак 1, 2, 3, 4 (б,в). 
 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 65, задаци 5. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 96.97. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Усвајање знања о графичком приказу система линеарних једначина и одређивање броја 
решења 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• се подсете шта може бити пресек две праве; 
• упознају графички приказ система линеарних 

једначина. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Линеарне једначине са једном непознатом), Математика 8. разред 
(График линеарне функције, Цртање графика линеарне функције) 

МА3.2.1. МА3.2.4. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Подсетимо се: 
Шта је систем две линеарне једначине са две непознате? 
Шта је решење система две линеарне једначине са две непознате? 
Шта је график линеарне функције? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – Ради наставник. 
Свакој од једначина система 
x – y = –30 
3x – y = 0 
одговара права у координатном систему. 
Уређени парови координата сваке од тачака праве  
y = x + 30 су решења прве, а уређени парови координата сваке од тачака 
праве y = 3x су решења друге једначине. Онда је уређени пар (15, 45) 
координата пресечне тачке P решење посматраног система. 
Графички приказ система од две линеарне једначине с две 
непознате 
а1x + b1y = c
а

1 
2x + b2y = c

чине две праве које су графици линераних функција а
2 

1x + b1y = c1 и 
а2x + b2y = c2

У каквом се међусобном односу могу наћи две праве једне равни?  
. 

1. праве се секу, то јест имају једну заједничку тачку; 
2. праве су паралелне, али се не поклапају, то јест немају заједничких 
тачака; 
3. праве се поклапају, то јест имају бесконачно много заједничких 
тачака. 
Пример – Ради наставник. 
Нацртајмо графички приказ система 
3x – y = 4 
2x + y = 6. 
Праве које одговарају једначинама3x – y = 4 (y = 3x – 4) и 2x + y = 6 (y = 
–2x + 6) се секу, то јест имају једну заједничку тачку (2, 2). Дакле, 
постоји само  један уређени пар (2, 2) који је решење обе од датих 
једначина, па закључујемо да посматрани систем има 
јединствено решење (2, 2), то јест x = 2, y = 2. 
Ако графички приказ система од две линеарне једначине с две 
непознате чине две праве које се секу, тада тај систем има 
јединствено решење. 



Пример – Ради наставник. 
Нацртајмо графички приказ система 
x + y = 1 
x + y = 5. 
 
Праве које одговарају једначинама x + y = 1 (y = –x + 1) 
и x + y = 5 (y = –x + 5) су паралелне и немају заједничких тачака. 
Дакле, не постоји уређени пар бројева који је решење 
обе од тих једначина, па закључујемо да посматрани 
систем нема решење. 
Ако графички приказ система од две линеарне једначине с две 
непознате чине две паралелне праве које се не поклапају, тада тај 
систем нема решење. 
Пример – Ради наставник. 
Нацртајмо графички приказ система 
x – y = 2 
2x – 2y = 4. 
 
Једначине x – y = 2 и 2x – 2y = 4 су еквивалентне (друга се добија 
множењем обе стране прве једначине са 2), па се графици који им 
одговарају поклапају (y = x – 2). То значи да сваки пар координата 
тачака тог графика јесте решење посматраног система. Дакле, овај 
систем има бесконачно много решења. 
Ако графички приказ система од две линеарне једначине с две 
непознате чине две праве које се поклапају, тада тај систем има 
бесконачно много решења. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Дакле, графички приказ користимо да унапред, пре решавања датог 
система, сазнамо да ли тај систем има решење, као и колико их има. 
Уџбеник, страна 152, задатак 1,2. 
Домаћи задатак: 
Уџбеник, страна 152, задатак 3,4. 
 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 98. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Еквивалентност система линеарних једначина 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о еквивалентним једначинама и усвајање знања о еквивалентним 
системима једначина 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде појам еквивалентности система линеарних 

једначина са две непознате; 
• умеју да проверавају да ли је неки уређени пар 

бројева решење датог система; 
• увежбају да издвајају заједничко решење из скупова 

решења сваке појединачне једначине. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

Математика 8. разред (Линеарна једначина, Еквивалентност линеарних једначина) 

МА3.2.1. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Подсетимо се: 

Када су две једначине еквивалентне? 

Која смо правила користили за добијање еквивалентних једначина? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Два система једначина су еквивалентна ако је свако решење једног 
од њих уједно решење и другог, или ако оба система немају решење. 
Једначине смо решавали применом три правила: правила замене, 
правила о додавању и 
правила о множењу. Слично је и у случају система једначина. 
Пример 1. Посматрајмо следећа два система једначина.  
2x – 2y = 0                 x – y = 0 
x + y = 2                     x + y = 2 
Прве једначине ових система су еквивалентне и њима 
одговара права y = x. Друга једначина им је заједничка и њој одговара 
права y = –x + 2. Дакле, оба система имају исти графички приказ. 
Закључујемо да су посматрани системи еквивалентни и да је њихово 
једино решење уређени пар (1, 1). 
Провера. 2 ・ 1 – 2 ・ 1 = 0       1 – 1 = 0 
                 1 + 1 = 2                      1 + 1 = 2 
Ако једначину система заменимо њој еквивалентном, добијамо 
нови систем еквивалентан полазном. 
Ако у једначини датог система заменимо једну од непознатих 
изразом који је једнак тој непознатој на основу друге једначине, 
добијамо нови систем еквивалентан полазном. 
 
Пример .1.2.   Уџбеник,страна 153. 

Ако једну једначину датог система заменимо једначином која је 

збир или разлика једначина датог система, добијамо нови систем 

еквивалентан полазном. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 

Када су два система једначина еквивалентна? 

Домаћи задатак: 

Уџбеник, страна 154, задаци 1.  

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 99.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Решавање система линеарних једначина (метод замене) 

Обрада Фронтални 
Систематизација знања о еквивалентним системима једначина и усвајање поступка 
решавања система линеарних једначина методом замене 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје поступак решавања система линеарних 

једначина методом замене; 
• умеју да примењују методу замене у решавању 

система линеарних једначина. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Подсетимо се: 

Када су два система једначина еквивалентна? 

Шта значи решити систем? 

Решити систем једначина значи одредити решење (решења) тог система 

или утврдити да тај систем нема решење. При решавању система циљ 

нам је да применом правила, добијемо еквивалентан систем 

најједноставнијег облика. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – Решава наставник, објашњавајући поступак решавања 

система методом замене. 

Следећи систем решићемо методом замене. Уобичајено је да се сваки 

новодобијени еквивалентни систем одвоји хоризонталном линијом. 

x + 2y = 8 

Непознату x изразимо преко непознате y на основу прве једначине: 

2x – y = 1 

x = 8 – 2y 

Непознату x у другој једначини замењујемо изразом  

2x – y = 1 

8 – 2y добијеним из прве једначине: 

x = 8 – 2y 

Другу једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 

замени (2(8 – 2y) = 16 – 4y): 

2(8 – 2y) – y = 1 

x = 8 – 2y 

Другу једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 

додавању и правила о замени  

16 – 4y – y = 1 

(– 4y – y = –5y): 

x = 8 – 2y 



Другу једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 

множењу (обе стране једначине делимо са –5): 

–5y = –15 

x = 8 – 2y 

Непознату y у првој једначини замењујемо са 3: 

y = 3 

x = 2 

y = 3 

Увек је корисно, сигурности ради, урадити проверу. 

Провера. 2 + 2 ・3 = 8 

                   2 ・2 – 3 = 1 

Пример 2 – Решава наставник. 

Методом замене решићемо и следећи систем једначина. 

4x + 2y = 5 

4x + 2y = 5 

2x + y = 1 

4x + 2(–2x + 1) = 5 

y = –2x + 1 

4x – 4x + 2 = 5 

y = –2x + 1 

0 ・x + 2 = 5 

y = –2x + 1 

y = –2x + 1 

Једначина 0 ・x + 2 = 5 нема решење, па га нема ни дати систем. То смо 

могли да закључимо и на основу графичког приказа овог система. 

 

Систем еквивалентан систему чија бар једна једначина нема 

решење такође нема решење. 

Пример 3. – Решава наставник. Следећи систем једначина решићемо 

такође методом замене. 



x + 2y = 5 

x = 5 – 2y 

5x + 10y = 25 

x = 5 – 2y 

5(5 – 2y) + 10y = 25 

0 ・y = 0 

Једначина 0 ・y = 0 је идентитет (сваки реалан број је решење ове 

једначине), па су решења датог система у ствари решења његове прве 

једначине. Дакле, овај систем има бесконачно много решења и то су 

уређени парови (5 – 2а, а), где а∈R. До овог закључка долазимо и ако 

нацртамо графички приказ посматраног система. 

 

Систем има бесконачно много решења ако је еквивалентан систему 

чија је једна једначина идентитет, а друга има решење. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 

Суштина методе замене  је да једну непознату изразимо преко друге (x 

преко y или y преко x) на основу једне од једначина система, а затим у 

другој једначини заменимо ту непознату претходно добијеним изразом. 

Тада друга једначина постаје линеарна једначина с једном непознатом, 

а њих смо већ научили да решавамо. Избор о томе коју променљиву 

изразити преко друге зависи у потпуности од нас, па бирамо шта нам је 

у датом случају погодније. Методу замене је најзгодније примењивати 

када је бар један коефицијент уз неку од непознатих једнак 1 или –1, јер 

се тада применом правила о додавању једна непозната лако изражава 

преко друге. 

 

Домаћи задатак: 

Збирка задатака, страна 65, задаци 1 (1, 2, 3, 4, 5). 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 100. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Решавање система једначина 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о поступку решавања система линеарних једначина методом замене 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања система линеарних 

једначина методом замене; 
• умеју да примењују методу замене у решавању 

система линеарних једначина. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Како изгледа посупак налажења решења система две линеарне 
једначине методом замене? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка задатака, страна 65, , задатак 1 (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). 
 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 65, задатак 1 (17,18,19,20,21). 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 101. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Решавање система једначина (метод супротних коефицијената) 

Обрада Фронтални 
Усвајање знања о поступку решавања система линеарних једначина методом супротних 
коефицијената 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче поступак решавања система линеарних 

једначина методом супротних коефицијената; 
• умеју да примењују методу супротних 

коефицијената у решавању задатака који се своде на 
систем линеарних једначина са две непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Како изгледа посупак налажења решења система две линеарне 
једначине методом замене? 
 
За методу супротних коефицијената кључна је примена правила које 
гласи: ако једну од једначина система заменимо збиром или разликом 
једначина тог система, добијамо систем еквивалентан полазном. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1.– Наставник ради овај пример показујући поступак решавања 
система једначина методом супротних коефицијената. 
Следећи систем једначина решићемо методом супротних 
коефицијената. 
3x + 2y = 9 

Саберемо једначине система и тако добијамо једначину у којој више не 
учествује непозната y 

2x – 2y = 1 

(3x + 2y + 2x – 2y = 5x и 9 + 1 = 10). Овом једначином замењујемо прву 
једначину система: 
5x = 10 

Прву једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 
множењу (обе стране једначине делимо са 5): 

2x – 2y = 1 

x = 2 

Непознату x у другој једначини замењујемо са 2: 
2x – 2y = 1 

x = 2 

Другу једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 
додавању (од обе стране једначине одузмемо 4): 

4 – 2y = 1 

x = 2 

Другу једначину замењујемо њој еквивалентном применом правила о 
множењу (од обе стране једначине делимо са –2): 

–2y = –3 

x = 2 

y = 
2
3  

 
Увек је корисно, сигурности ради, урадити проверу: 

1
2
3222

9
2
3223

=⋅−⋅

=⋅+⋅
 

Пример 2.– Наставник ради овај пример 
Ако коефицијенти једначина нису једнаки, помножимо обе једначине 



одговарајућим бројевима тако добијемо такав систем: 
5x + 4y = 11 /・2 

10x + 8y = 22 
2x + 3y = 10 /・5 

10x + 8y = 22 
10x + 15y = 50 

10x + 8y = 22 
(10x + 15y) – (10x + 8y) = 50 – 22 

10x + 8y = 22 
7y = 28 /: 7 

10x + 8 ・4 = 22 
y = 4 

x = –1 
y = 4 

y = 4  
 
Ученици раде пример 1,2, са страна 160.уџбеника. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Када је згодно користити овај метод за решавање система линеарних 
једначина? 
Домаћи задатак: 
Збирка, страна 67, задатак 3. 

 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 102.103. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Решавање система једначина 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање  решавања система линеарних једначина методом супротних коефицијената 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде поступак решавања система линеарних 

једначина методом супротних коефицијената; 
• умеју да примењују методу супротних 

коефицијената у решавању задатака који се своде на 
систем линеарних једначина са две непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити: 
Када је згодно користити метод супротних коефицијената за решавање 
система линеарних једначина? 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка, страна 66, задатак 36.37.46.56.65. 
Збирка, страна 67, задатак 26.27.29. 
 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Знам за више, страна 68, задатак 4. (.3.4.5.10.) 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 104. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система линеарних једначина у решавању проблема 

Обрада Фронтални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају начин превођења текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних математичких, геометријских и практичних 
проблема; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Као и у случају линеарних једначина, системи линеарних једначина се 
јављају при решавању различитих проблема. Навешћемо само неколико 
примера који то илуструју. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример 1. – Наставник ради. 
Збир два броја је за 1 већи од троструке вредности мањег од та два 
броја, а петострука вредност мањег је једнака двострукој вредности 
већег. О којим бројевима је реч? 
Нека је x мањи од два тражена броја, а y већи од њих. Дакле, треба 
решити систем 
x + y = 3x + 1 
5x = 2y. 
Којом методом је ефикасније решити овај систем? 
 
Пример 2. – Наставник ради. 
Јована је отишла у књижару јер је желела да купи 5 свезака и 2 маркера. 
Понела је 200 динара. Међутим, продавачица јој је рекла да јој 
недостаје 3 динара за ту куповину, али и да може да купи једну свеску 
мање и да добије кусур од 22 динара. Да ли 
су ове информације довољне да одредимо појединачне цене свеске и 
маркера? 
Обележимо са x цену свеске, а са y цену маркера. Тада на основу датих 
података записујемо следеће две једначине: 
5x + 2y = 200 + 3 
4x + 2y = 200 – 22. 
Којом методом је ефикасније решити овај систем? 
Задатак 1. (Уџбеник, страна 172.) – Раде ученици самостално. 
Задатак 3. (Уџбеник, страна 172.) – Раде ученици самостално. 
Задатак 4. (Уџбеник, страна 172.) – Раде ученици самостално. 

ЗАВРШНИ ДЕО Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 72, задаци 10.11.17.21. 

Дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 105. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система једначина (на бројевима) 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема са бројевима 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају начин превођења текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних проблема у вези са бројевима; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 72, задаци 10,11,12 
Збирка, страна 73, задаци 23, 24, 25, 26 
 
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: 
Знам за више, страна 73, задаци 31,32,33. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 106. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система једначина (проблем кретања) 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема кретања 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају начин превођења текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних проблема кретања; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

Подсетимо се формуле из физике:  
tvs ⋅=
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример  5. уџбеник ,страна 165.– Наставник ради. 
 
Пример  – Наставник ради. 
Нека су v1 и v2

На основу датих података добијамо следећи систем једначина 

 брзине (тим редом) којима су се кретали камион и 
аутомобил на почетку. 

40v1 + 400 = 40v

20 ・
2 

3
2 v1 + 300 = 20v2

Решити систем методом коју сматраш ефикаснијом. 

. 

 
Задатак 3. (Уџбеник, страна 172.) – Раде ученици. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 75, задаци 58.64. 

 

Физика 6. разред (Зависност пређеног пута од времена код равномерног праволинијског 
кретања) 

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 107. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система једначина (на проблеме из геометрије) 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема из геоматрије 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају начин превођења текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних проблема из геометрије; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се формуле из геометрије које ћемо користити у наредним 
задацима. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример  – Наставник ради. 
Ако дужину правоугаоника повећамо за 3cm, а ширину за 2cm, 
добијамо правоугаоник чија је површина за 25cm2 већа од површине 
првобитног правоугаоника. А ако дужину повећамо за 2cm, а ширину за 
3cm, добијамо правоугаоник чија је површина за 27cm2

Нека је а дужина, а b ширина првобитног правоугаоника изражена у 
центиметрима. Тада проблему одговара систем 

 већа од 
површине првобитног правоугаоника. Колике су димензије првобитног 
правоугаоника? 

(а + 3) ・ (b + 2) = аb + 25 

(а + 2) ・ (b + 3) = аb + 27. 
Применом правила замене (извршимо назначено 
множење), добијамо систем 
аb + 2а + 3b + 6 = аb + 25 
аb + 3а + 2b + 6 = аb + 27 
еквивалентан претходном. Потом, применом правила о додавању на обе 
једначине  добијамо систем од две линеарне једначине с две непознате 
2а + 3b = 19 
3а + 2b = 21 
који је еквивалентан претходном. 
Којом методом је ефикасније решити овај систем? 
 
Ученици раде задатке 4и 6 са стране 172 уџбеника. 
и задатке 37 и 38 са стране 73, збирке задатака. 
 

Математика 6. разред (Збир унутрашњих углова троугла и четвороугла), 
Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Многоугао и површина правилних многоуглова), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 7. разред (Површина кружног прстена) 

МА3.2.1. 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Знам за више, страна 74, задаци 39,40,42. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 108. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система једначина (на проблеме из физике) 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема из физике 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају начин превођења текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних проблема из физике; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатака. 
Подсетимо се формуле из физике које ћемо користити у наредним 
задацима. 

Нпр. Омов закон     
где је I јачина електричне струје, ε електромоторна сила, R спољашњи 
електрични отпор, а r унутрашњи отпор. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пример – Ради наставник. 
Када се у спољашњи део електричног кола укључи отпорник чија је 
отпорност 2Ω, јачина струје у колу је 2А, а када се укључи отпорник 
чија је отпорност 
4,1Ω, јачина струје у колу је 1А. Колика је онда електромоторна сила 
извора? 
На основу Омовог закона и датих података добијамо две једначине 

 
Како је 2 + r > 0 и 4,1 + r > 0, треба решити систем 
ε = 4 + 2r 
ε = 4,1 + r. 
Користите методу по жељи. 
Ученици треба самостално да реше следећи пример: 
Задатак  
При спољашњој електричној отпорности од 3Ω, јачина електричне 
струје у колу је 0,3А, а при електричној отпорности од 5Ω, јачина 
електричне струје у колу је 0,2А. Одреди унутрашњу електричну 
отпорност извора. 
Ученици раде и следеће задатке (колико време то дозволи, а што се не 
уради на часу, остаје за домаћи.) 
Збирка, страна 76, задатак 65,66,67 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
Домаћи задатак; Неурађени задаци са часа. 

 

Физика 8. разред (Електрична струја) 
Физика 8. разред (Омов закон) 

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 109.110. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Примена система једначина 

Утврђивање,Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о решавању система линеарних једначина и примена у решавању 
проблема 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде превођење текстуалног проблема на 

математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних математичких, геометријских и практичних 
проблема; 

• утврде поступак решавања система линеарних 
једначина методом замене и методом супротних 
коефицијената; 

• умеју да примењују методу замене и методу 
супротних коефицијената у решавању задатака који 
се своде на систем линеарних једначина са две 
непознате. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају следеће задатке у свесци и на табли и 
траже помоћ уколико им је потребна. 
 
Збирка, стране 73, задатак 31.32.33.34.37.38. 
 
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. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна 75.задаци 59.60.61.62. 

 

Самостални рад, дијалошка 
Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 111. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Системи линеарних једначина с две непознате 
Системи линеарних једначина 

Систематизација Индивидуални 
Систематизација знања о решавању система линеарних једначина 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• утврде примену методе замене и методе супротних 

коефицијената у решавању задатака који се своде на 
систем линеарних једначина са две непознате; 

• утврде превођење текстуалног проблема на 
математички језик, тј. на систем линеарних 
једначина; 

• науче да примењују систем једначина у решавању 
разних математичких, геометријских и практичних 
проблема. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

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

реалним бројевима на најједноставнији начин; 
• усаврше примену правила замене, правила о 

додавању и правила о множењу приликом добијања 
нове једначине која је еквивалентна полазној; 

• развијају способност логичког повезивања података; 
• развијају логичко мишљење и закључивање; 
• аналогијом, генерализацијом, индуктивним и 

дедуктивним начином закључивања развијају 
математичко 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 

Уџбеник, збирка, табла, креда 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Ученици самостално решавају 
 

Тест – Систем линеарних једначина  у прилогу  

 

Наставник прати рад ученика и даје неопходна додатна објашњења и 

инструкције. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Анализа резултата теста и исправка задатка који већина ученика није 
тачно урадила. 
Указивање на уочене најчешће грешке ученика при решавању 
претходних задатака. 
 
Домаћи задатак: 
 

 

МА3.2.1. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 112.. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Ваљак 
Ваљак 

Обрада Фронтални 
Усвајање знања о ваљку и његовим елементима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појмове: ваљак, цилиндрична површ, прав 

ваљак, основа (база), омотач, ротациона тела, оса 
ваљка, осни пресек ваљка; 

• разумеју настанак кружне површи и правог кружног 
ваљка и упознају његове елементе; 

• науче да скицирају слику правог ваљка и да уочавају 
облике правог ваљка. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 7. разред (Круг), 
Математика 8. разред (Тачка, права, раван) 

МА1.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Наведите предмете и грађевине из наше околине које нас својим 
изгледом подсећају на ваљак. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Претпоставимо да се два подударна круга налазе у паралелним равнима 
и да је сваки од њих ортогонална пројекција оног другог на 
одговарајућу раван.  
• Површ коју образују пројектујући зраци тачака датих кружница 

назива се цилиндрична површ. 
• Геометријско тело ограничено овим круговима и делом 

цилиндричне површи између њих назива се прав ваљак. Пошто 
ћемо се ми искључиво бавити оваквим ваљцима, реч „прав“ ћемо 
изостављати.  

• Кругови су основе или базе ваљка.  
• Део цилиндричне површи између равни основа назива се омотач 

ваљка.  
• Растојање између равни основа назива се висина ваљка. 
Ваљак спада у такозвана обла тела, јер ротацијом правоугаоника око 
једне његове странице настаје ваљак. Прецизније, све тачке простора 
кроз које пролазе тачке правоугаоника који ротира образују ваљак. 
Зато се каже да ваљак представља и једно ротационо тело. 
Није тешко уочити да страница око које ротира правоугаоник 
представља висину добијеног ваљка. Друга страница правоугаоника је 
полупречник основе тог ваљка. 
Права која садржи центре основа ваљка назива се оса ваљка. Пресек 
ваљка и равни која садржи осу ваљка назива се осни пресек ваљка. 
Пример 1.– Ради наставник.  
Ваљак је пресечен са равни која садржи центре његових основа. Ако је 
полупречник основе ваљка r = 1,5cm, а његова висина H = 4cm, 
одредимо површину пресека ваљка и равни.  
Најважније је открити која фигура је пресек равни и ваљка.  
То је правоугаоник чија је једна страница једнака пречнику основе (2r = 
3cm), а друга висини ваљка (H = 4cm).  
Дакле, површина пресека је P = 2rH = 12cm2

 
. 

Следеће задатаке раде ученици самостално у свескама и на табли, а 
наставник помаже и прати њихов рад. 
Уџбеник, страна 175, задаци 1, 2, 3. 



ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Шта је ваљак? 
Шта је основа ваљка? 
Шта је омотач ваљка? 
Шта је висина ваљка? 
Ротацијом које геометријске фигуре се добија ваљак? 
Домаћи задатак: 
Збирка, страна 77, задаци 1, 2, 3  

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 113.114. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Ваљак 
Површина ваљка 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Усвајање формуле за рачунање површине ваљка 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам мреже ваљка и науче да је цртају; 
• утврде скицирање слика ваљка и да на моделима 

ваљка уочавају елементе; 
• науче како се израчунава површина ваљка. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се: 
Задатак - Ученици самостално решавају, 
 
Квадрат ротира око једне своје странице. Ако је a = 3cm страница 
квадрата, одреди површину осног пресека ваљка добијеног ротацијом 
датог квадрата. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 

В 

В 

М 

 
Да бисмо открили формулу за израчунавање површине ваљка, најпре је 
потребно да откријемо како изгледа мрежа ваљка. 
 Мрежа ваљка садржи два круга која су подударна његовим основама. 
Остаје још „развити“ омотач ваљка. Није тешко закључити да омотач 
ваљка развијен у равни представља правоугаоник. 
Дужина једне странице правоугаоника који представља омотач једнака 
је висини ваљка, док је дужина друге једнака обиму основе. 
Нека је r полупречник основе ваљка, а H његова висина. Ако је B 
површина основе овог ваљка, а M површина омотача, онда је  
B = r2

 
π и M = 2rπH. Дакле, површина ваљка је 

P = 2B + M = 2 r2

     P =  2π (r + H). 
π + 2rπH  

 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Обим круга, број π), 
Математика 7. разред (Површина круга), 
Математика 8. разред (Површина призме) 

МА2.3.5. 



Површина ваљка полупречника основе r и висине H израчунава се 
по формули P = 2rπ(r + H). 
 
Пример – Ради наставник, објашњавајући примену формуле.  
 
Израчунајмо површину ваљка ако је полупречник основе r = 3cm, а 
висина H = 5,5cm. 
На основу датих података, једноставном применом формуле за 
израчунавање површине ваљка добијамо да је P = 2rπ (r + H) = 2 ・3 

・π (3 + 5,5)cm2 = 51pcm2

Ако узмемо да је π ≈ 3,14, добијамо приближну вредност површине P ≈ 
160,14cm

. 

2

Задатак – Раде ученици самостално, а наставник их прати. 
. 

Странице правоугаоника су a = 5cm и b = 7cm. 
Одреди површину ваљка који настаје ротацијом овог правоугаоника: 
1) око странице b; 
2) око странице a. 
Ако су основе ваљка кругови уписани у основе неке призме, онда 
кажемо да је ваљак одређен овим круговима уписан у ту призму. 
Слично, ако су основе ваљка кругови описани око основа неке призме, 
онда је одговарајући ваљак описан око те призме. 
 
Пример – Ради наставник. 
 
Дата је правилна четворострана призма основне ивице a = 4cm и висине 
H = 5√2cm. Одредимо однос површина ваљка описаног око ове призме 
и ваљка уписаног у њу.  
Ако са PO означимо површину описаног ваљка, онда је 

 
Ако је PU површина уписаног ваљка, онда је 

 

Дакле,  
 
Задатак 1,2 и 3, Уџбеник страна 177, раде ученици. 
Збирка задатака,страна 78,задаци 4.5.6.7.8.9.10.11. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Како се рачуна површина ваљка? 
Када кажемо да је ваљак уписан у призму, а када да је описан око 
призме? 



Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 78, задаци 1, 2, 3. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 115.116. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Ваљак 
Запремина ваљка 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Усвајање формуле за рачунање запремине ваљка 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам запремине ваљка и науче општу 

формулу за израчунавање запремине ваљка; 
• умеју да израчунавају запремину ваљка и у вези са 

тим решавају практичне задатке. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се: 
Како се рачуна запремина призме? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Општа формула за израчунавање запремине призме примењује се и за 
израчунавање запремине ваљка. Ако је B површина једне основе ваљка, 
а H његова висина, онда се запремина V тог ваљка израчунава по 
формули V = BH.  
 
Запремина ваљка полупречника основе r и висине H израчунава се 
по формули V = r2

 
πH. 

Пример 1. (Уџбеник, страна 178.) – Ради наставник објашњавајући 
примену формуле. 
 
Пример 2. (Уџбеник, страна 179.) – Ради наставник. 
 
 
Следеће задатке раде ученици самостално, у свескама и на табли, а 
наставник их прати, даје има идеје за решавање и указује на грешке. 
 
Задатак 1.2.3.4. (Уџбеник, страна 180.) 
Збирка задатака,страна 79.задаци 1.2.3.4.5.6.10.11. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна 80.задаци 31.32. 

 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Обим круга, број π), 
Математика 7. разред (Површина круга),  
Математика 8. разред (Запремина призме) 

МА2.3.5. 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 117.118.119. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Ваљак 
Површина и запремина ваљка 

Утврђивање,Утврђивање,Утвр
ђивање Индивидуални 

Увежбавање рачунања површине и запремине ваљка 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају да израчунавају површину и запремину 

ваљка и у вези са тим решавају практичне задатке. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Подсетимо се: 
Како се рачуна површина, а како запремина ваљка? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка задатака, страна 78, задаци 7.8.9. 
Збирка задатака, страна 79, задатак  7.8.9.10. 
Збирка задатака, страна 80, задатак 19,20,21,22,23,24, 25.26.27.28.29. 
 
 
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 80,задаци 17.18. 
Збирка задатака,страна 79,задаци 1.2.3.4.5. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 120. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Kупа 

Обрада Фронтални 
Усвајање знања о купи и њеним елементима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појмове: купа, конусна површ, права ваљак, 

основа (база), омотач, оса купе, осни пресек купе, 
врх купе, висина купе 

• разумеју настанак конусне површи и праве купе и 
упознају њене елементе; 

• науче да скицирају слику праве купе и да уочавају 
облике праве купе. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 7. разред (Круг), 
Математика 8. разред (Тачка, права, раван) 

МА1.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Купа је геометријско тело ограничено једним кругом и делом једне обле 

површи.  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Претпоставимо да се у равни β налази круг и да је дата тачка S која не 
припада овој равни.  

    
 
Површ коју образују праве које садрже тачку S и пролазе кроз тачке 
кружнице назива се конусна површ. Тело ограничено датим кругом и 
делом конусне површи назива се купа.  Уколико је ортогонална 
пројекција тачке S на раван b центар датог круга, онда се одговарајућа 
купа назива права купа. Пошто ћемо се ми искључиво бавити оваквим 
купама, реч „права“ ћемо изостављати.  
• Круг је основа или база купе.  
• Део конусне површи назива се омотач купе.  
• Тачка S је врх купе. 
•  Растојање тачке S од равни основе назива се висина купе.  
Купа је, као и ваљак, једно обло тело. Купа је и ротационо тело, јер се 
може добити ротацијом правоуглог троугла око једне катете. 

 
Катета око које ротира правоугли троугао представља висину добијене 



купе. Друга 
катета правоуглог троугла је полупречник основе те купе. 
• Дуж која спаја врх купе и тачку на кружници основе назива се 

изводница купе. Све изводнице (праве) купе међусобно једнаке. 
Ако је s изводница, r полупречник основе и H висина 
купе, онда помођу Питагорине теореме одмах 
добијамо везу међу њима: s2 = H2 + r2

• Права која садржи центaр основe купе и њен врх назива се оса купе. 
Пресек купе и равни која садржи њену осу назива се осни пресек 
купе. 

. 

Пример – Ради наставник. 
Купу сече раван која садржи центар основе и врх купе. Ако је 
полупречник основе купе r = 1,5cm, а њена изводница s = 2,5cm, 
одредимо површину пресека купе и равни. 
Пресек равни и купе је једнакокраки троугао чија је основица једнака 
пречнику основе (2r = 3cm), а краци једнаки изводници купе (s = 2,5cm). 
Да бисмо одредили површину овог троугла, одредимо најпре висину 
која одговара основици троугла. Није тешко закључити 

да је ова висина једнака висини купе, па је  
Дакле, површина пресека је  

 
 
Пример – Ради наставник. 
Купу висине H = 8cm, чији је полупречник основе r = 4cm, сече раван 
нормална на њену осу. Одредимо површину пресека ако је растојање 
врха купе од равни 3cm. 
Приметимо најпре да је пресек равни и купе круг. Да бисмо одредили 
његову површину, одредимо прво полупречник. Искористићемо 
сличност троуглова SOC и SO1C1 , односно пропорцију SO : OC = SO1 : 
O1C1, то јест H : r = SO1 : r1
Па добијамо 8 : 4 = 3 : r

. 
1, одакле једноставно налазимо да је r1 = 1,5cm. 

Дакле, површина пресека је P = r1
2π = 2,25πcm2. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Шта чини конусну површ? 
Шта је купа? 
Шта је основа, а шта омотач купе? 
Шта је висина купе, а шта изводница? 
 
Домаћи задатак: 
Уџбеник, страна 182, задаци 1, 2. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА  121.122.123. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Површина купе 

Обрада,Утврђивање,Утврђива
ње Фронтални 

Усвајање формуле за рачунање површине.Увежбавање задатака у којима се рачуна 
површина купе 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам мреже купе и науче да је цртају; 
• утврде скицирање слика купе и да на моделима купе 

уочавају елементе; 
• науче како се израчунава површина купе. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновимо: 
Шта чини конусну површ? Шта је купа? Шта је основа, а шта омотач 
купе? Шта је висина купе, а шта изводница?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Шта чини мрежу купе? 
Мрежу купе чине круг који је подударан са основом те купе и кружни 
исечак 
• чији је полупречник једнак изводници купе и 
• који одређује лук такав да је његова дужина једнака обиму основе. 
Површина кружног исечка једнака је половини производа његовог 
полупречника и дужине лука који одређује. Дакле, ако је M површина 
омотача купе, s изводница купе, а r полупречник њене основе, онда је  

 
Површина купе чија је изводница s и полупречник основе r 
израчунава се по формули  
                                           P = rπ(r + s). 
 
Пример – Наставник ради овај пример. 
Правоугли троугао ABC ротира око своје катете AC. Ако је AC = 5,5cm 
и BC = 4,8cm, oдредимо површину купе која настаје на овај начин. 
Полупречник основе купе је r = 4,8cm, а висина H = 5,5cm. Да бисмо 
одредили површину купе, потребна нам је и изводница. Одређујемо је 
применом Питагорине теореме: 
s =  r + H 22  = 7,3cm. 
Сада, користећи формулу за израчунавање површине купе, добијамо да 
је 
P = rπ(r + s) = 4,8π(4,8 + 7,3) = 58,08πcm2

Пример – Наставник ради овај пример. 
. 

Правоугли троугао чије су катете a = 3cm и b = 4cm ротира око своје 
хипотенузе. Одредимо површину тела које се добија на овај начин. 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Обим круга, број π), 
Математика 7. разред (Површина круга), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 8. разред (Површина пирамиде) 

МА2.3.5. 



Тело добијено овом ротацијом ограничено је омотачима две купе са 
заједничком основом. Полупречник заједничке основе једнак је висини 
правоуглог троугла која одговара хипотенузи. Хипотенузу одређујемо 
према Питагориној теореми,  
c =  b+ a 22 = 5cm, а висину која јој одговара на основу формула за 

површину:  
Изводнице добијених купа су једнаке катетама троугла који ротира, па 
је површина тела: P = arπ + brπ= 16,8πcm2

Следеће задатке раде ученици самостално, на табли и у својим 
свескама. 

. 

Пример 1. (Уџбеник, страна 183.) 
Задатак 1. (Уџбеник, страна 186.) 
Задатак 2. (Уџбеник, страна 186.) 
Збирка задатака,страна82.задаци 3.4.5.6.7.8.9. страна 83.задаци 
10.11.12.13. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Како се рачуна површина купе? 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака,страна82.задаци 1.2. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 124.125. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Запремина купе 

Обрада,Утврђивање Фронтални 
Усвајање формуле за рачунање запремине купе 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• усвоје појам запремине купе и науче општу формулу 

за израчунавање запремине купе; 
• умеју да израчунавају запремину купе и у вези са 

тим решавају практичне задатке. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Купе су сродне пирамидама, слично као што су ваљци сродни 
призмама. 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Пожељно је помоћу модела купе и ваљка ученицима показати да је 
запремина купе једнака је трећини запремине ваљка чија је основа 
подударна основи купе, а висина једнака њеној висини. 

Запремина купе полупречника основе r и висине H израчунава се по 

формули     

   
Пример – Наставник ради. 
Израчунајмо запремину купе чији је полупречник основе r = 3,3cm, а 
изводница s = 6,5cm. 

Одредимо прво висину ове купе:  
 

На основу формуле за израчунавање запремине купе добијамо да је 

 
Пример – Наставник ради. 

Математика 6. разред (Површина троугла и четвороугла), 
Математика 7. разред (Обим круга, број π), 
Математика 7. разред (Површина круга), 
Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 8. разред (Запремина пирамиде) 

МА2.3.5. 



Правоугли троугао чије су катете a = 3cm и b = 4cm ротира око своје 
хипотенузе. Одредимо запремину тела које се добија на овај начин. 
Тело добијено овом ротацијом чине две купе са заједничком основом. 
Полупречник заједничке основе једнак је висини правоуглог троугла 
која одговара хипотенузи је r = 2,4cm. Ако са p и q означимо одсечке на 
које висина хипотенузе дели хипотенузу, онда је запремина тела: 

 
Како је дужина хипотенузе c = 5cm, добијамо да је V = 9,6πcm3

 
. 

Пример  5. (Уџбеник, страна 185.) - Ученици раде самостално. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 83, задаци: 16.17.18.19. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 126.127. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Површина и запремина купе 

Утврђивање Групни рад 
Утврђивање знања о површини и запремини купе  

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају да израчунавају површину и запремину 

купе и у вези са тим решавају практичне задатке. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 

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

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.3.5. 



 

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 

 
 

Предлог задатака за једну групу ученика: 
 
Збирка, страна82, задатак 5.7 
Збирка, страна 83, задатак 10.17. 
Збирка, страна 84, задатак 27. 
 
 
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: 127. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Површина и запремина купе 

Утврђивање Индивидуални 
Систематизација знања о купи 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају да израчунавају површину и запремину 

купе и у вези са тим решавају практичне задатке. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА3.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Анализа домаћег задатка. 
Поновити:                                                                                                     
Шта је купа?                                                                                 
Како рачунамо површину, а како запремину купе? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Тест – Купа ( у прилогу 
 
Наставник прати рад ученика и даје неопходна додатна објашњења и 
инструкције. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Анализа резултата теста. 
Домаћи задатак: 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 128. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Купа 
Површине и запремине сложенијих тела 

Утврђивање Индивидуални 
Утврђивање знања о површини и запремини геометријских тела и примена на рачунање 
површине и запремине сложених тела 
ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• подсете се како се израчунава површина и 

запремина ваљка и купе и да науче како се те 
формуле примењују у израчунавању површине и 
запремине сложенијих тела. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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. 

Задатак 

– Ради наставник објашњавајући како израчунавамо површину и 

запремину сложених тела. 

Израчунај запремине тела приказаних на наредним сликама. 

 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Следеће задатке ученици раде самостално у свескама и на табли, а 
наставник прати њихов рад и даје им идеје при решавању задатака 
(наравно, уколико је потребно). 

 

МА3.3.5. 

Математика 7. разред (Питагорина теорема), 
Математика 8. разред (Површина и запремина призме), 
Математика 8. разред (Површина и запремина пирамиде), 
Математика 8. разред (Површина и запремина ваљка), 
Математика 8. разред (Површина и запремина купе) 



 
Задатак  
Израчунај површине и запремине тела приказаних на сликама. 
 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Домаћи задатак: 

Збирка, страна84, задатак 33.34.35. 

 



 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 129. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Лопта 
Сфера и лопта, основни делови лопте 

Обрада Фронтални 
Усвајање знања о лопти и њеним основним елементима 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• упознају појам сфере и лопте, њихове елементе, 

пресек и делове; 
• разумеју настанак лопте; 
• науче да скицирају слику лопте и да на моделу 

покажу делове лопте и сфере. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• развију навику тачног обележавања геометријских 

објеката; 
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• стичу способност изражавања математичким 
језиком, јасно и прецизно, 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; 
• навику самоконтроле и критичког мишљења. 

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

Математика 7. разред (Круг) 

МА1.3.5. 



СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Геометријско тело које представља приближни облик планете на којој 
живимо назива се лопта.  
Шта још у вашем окружењу има облик лопте? 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 
Скуп свих тачака у равни које су једнако удаљене од неке фиксиране 
тачке те равни назива се кружница.  
Уколико у овој дефиницији изоставимо ограничење да тачке припадају 
равни, то јест посматрамо све тачке простора које задовољавају 
наведену особину, добићемо површ у простору која се назива сфера. 
 
Сфера је скуп свих тачака у простору које су једнако удаљене од 
неке фиксиране тачке. 
• Фиксирана тачка назива се центар сфере.  
• Дуж која спаја центар са било којом тачком сфере назива се 

полупречник сфере. Полупречником се често назива и дужина ове 
дужи. 

Лопта је тело у простору ограничено сфером. Центар и полупречник 
сфере су уједно и центар и полупречник лопте коју она одређује. 
Лопту са центром O и полупречником r чине све тачке простора 
које од центра O нису удаљене више од r. 
Лопта је ротационо тело. Добија се ротацијом полукруга око пречника. 
 
Шта је пресек равни и сфере, односно лопте, зависи од растојања 
центра од те равни. 

1) Уколико је растојање центра од неке равни веће од 
полупречника, онда је пресек те равни и сфере празан скуп. У 
овом случају, празан је и пресек равни и лопте. 

2) Уколико је растојање центра од неке равни мање од 
полупречника, онда је пресек те равни и сфере кружница, док је 
пресек те равни и одговарајуће лопте круг одређен овом 



кружницом. 
3) Уколико је растојање центра од неке равни једнако 

полупречнику, онда је пресек те равни и сфере једна једина 
тачка, која је и једина заједничка тачка те равни и одговарајуће 
лопте. У овом случају, раван зовемо тангентном равни сфере, 
односно лопте, а једину заједничку тачку тачком додира. 

Пример – Ради наставник.  
Растојање центра лопте од равни је d = 12cm. Одредимо површину 
пресека ове равни и лопте ако је полупречник лопте r = 37cm. 
Приметимо најпре да је пресек равни и лопте круг, јер је d < r. 
Полупречник овог круга одређујемо помоћу Питагорине теореме r1 = 
√r2 – d2

Дакле, површина пресека је P = r
 = √372 – 122 = 35cm. 

1
2p= 1225pcm2

Специјално, пресек лопте и равни која садржи њен центар је круг који 
називамо велики круг лопте. Полупречник великог круга лопте једнак 
је полупречнику лопте. 

. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 

Шта је сфера, а шта лопта? 

Шта може бити пресек равни и лопте? 

Шта је велики круг  лопте? 

Домаћи задатак: 

 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 130. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Лопта 
Површина и запремина лопте 

Обрада Фронтални 
Усвајање формула за рачунање површине и запремине лопте 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• науче општу формулу за израчунавање површине и 

запремине лопте и да те формуле примењују у 
решавању задатака. 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновимо: 
Шта је сфера, а шта лопта? 
Шта може бити пресек равни и лопте? 
Шта је велики круг лопте? 
 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Површина лопте (односно сфере) је четири пута већа од површине 
њеног великог круга. 
 
Површина лопте (сфере) полупречника r израчунава се по формули  
 
P = 4r2

 
π. 

Пример .– Ради наставник, објашњавајући примену формуле. 
 
Ако је полупречник лопте r = 5,5cm, онда је површина те лопте 
 
P = 4r2π = 4 ・5,52 ・πcm2 = 121πcm2 ≈ 379,94cm2

 
. 

Запремина лопте полупречника r израчунава се по формули 

 
Пример– Ради наставник. 
 
Ако је полупречник лопте r = 6cm, онда је запремина те лопте 
 

 
Уџбеник, страна 187, пример 1,  
Уџбеник, страна 188,пример 2.3. 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Поновимо: 
Како се рачуна површина, а како запремина лоптe? 
Домаћи задатак: 
Збирка задатака, страна 85.задаци 1.2.3.4. 



страна 147, задатак 1,  
страна 148, задатак 1. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 131. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Лопта 
Површина лопте 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање формуле за рачунање површине лопте  

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају израчунавање површине лопте и да то 

знање примењују у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.3.5. МА3.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновимо: 
Како се рачуна површина лопте?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 85, задатак 3.5.6.10 
 
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: 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 132. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Лопта 
Запремина лопте 

Утврђивање Индивидуални 
Увежбавање формуле за рачунање запремине лопте 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају израчунавање запремине лопте и да то 

знање примењују у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.3.5. МА3.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновимо: 
Како се рачуна запремина лопте?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Збирка, страна 85, задаци 7,9,16, 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 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: 
 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 133. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

Лопта 
Површина и запремина лопте 

Систематизација Фронтални, индивидуални 
Увежбавање формуле за рачунање запремине лопте 

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да: 
• увежбају израчунавање површине и запремине лопте 

и да то знање примењују у решавању задатака. 
ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

Ученици треба да:  
• се оспособљавају за прецизно и уредно цртање и 

правилно коришћење прибора; 
• стичу навику да замишљају објекте и њихове односе 

у простору и оспособљавају се за просторно 
посматрање; 

• усаврше вештину брзог и тачног израчунавања; 
• стичу способност изражавања математичким 

језиком, јасно и прецизно, у писменом и усменом 
облику; 

• развијају логичко, аналитичко и процедурално 
(алгоритамско) мишљење. аналогијом, 
генерализацијом, индуктивним и дедуктивним 
начином закључивања развијају математичко 
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 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

МА2.3.5. МА3.3.5. 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

Поновимо: 
Шта је сфера, а шта лопта? 
Шта може бити пресек равни и лопте? 
Шта је велики круг  лопте? 
Како се рачуна површина, а како запремина лопте?  

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

Наставник пише на табли бројеве задатака које ученици треба да 
самостално решавају. 
 
Тест – Лопта (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 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: 
Провера теста кући. 

 



РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 134. РАЗРЕД: ОСМИ 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 Системи, Ваљак, Купа и Лопта 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:-

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА

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

ГЛАВНИ ДЕО Задаци:

1. Реши систем: 

а) 5x + 6y = –7

    2x - 6y = 14

б) 
32
yx

− = 0

    
32
xy

+ = 4

2. Обим једнакокраког троугла је 19cm, а разлика  дужине крака и 
основице је 2cm. Израчунај дужину крака тог троугла.

3. Осни пресек ваљка је квадрат дијагонале 6 2 cm. Израчунај 
запремину тог ваљка.

4. Правоугли троугао са катетама a = 5cm и b = 12cm обрће се око 
дуже катете. Израчунај површину тако насталог тела је.

5. Израчунај површину и запремину лопте која додирује све стране 
коцке чија је ивица 10cm.

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: 135. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

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:- 



 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО 

 

 

ГЛАВНИ ДЕО 

 
 

 

ЗАВРШНИ ДЕО 
 

 
 
 
 

 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 136. 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 
 

ДАТУМ: 
 

НАСТАВНА ТЕМА:    - 
 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:  Закључивање оцена 
 
                         
 

ТИП ЧАСА:  
 

ОБЛИК РАДА:  

ЦИЉ ЧАСА:  

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: 
 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДАЦИ: 
 

 

ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ: 
 

 

МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ РАДА:  
 

НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/ТЕМАМА:  

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ: 
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