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МАТЕМАТИКА - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

 

 

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 доприносе 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 навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања; 

- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и 
допринесе радном и политехничком васпитању и образовању; 

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

- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких 
метода допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку 
личности ученика; 

- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и прецизност 
изражавања у писменом и усменом облику; 
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- 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. 

 

 

Четврти разред 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном систему; 

- упознају скуп природних бројева; 

- науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

- умеју да читају и записују помоћу слова основна својства рачунских операција; 

- упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на 
примерима); 

- примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у 
случају рачунских олакшица; 

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу 
природних бројева; 

- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

- упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз 
коришћење одговарајућих термина; 

- знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

- упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине квадрата, 
правоугаоника, квадра и коцке. 


