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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 способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 
изражавања у писменом и усменом облику; 

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

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Први разред 

 

Оперативни задаци : 

Ученици треба да: 

- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; 

- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром; 

- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између 
предмета по облику, боји и величини; 

- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету; 

- уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: "скуп" и 
"елемент", усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета; 

- науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно 
употребљавају знаке једнакости и неједнакости; 

- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју 
поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено 
својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; 
науче да правилно користе изразе "за толико већи" и "за толико мањи"; 

- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових 
назива); 

- савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог 
сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања; 

- одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем "погађања"; 

- успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и 
одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза 
умеју да састављају одговарајуће задатке); 

- упознају метар, динар и пару. 

 

 


