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ПРОПЕДЕВТИЧКО УВОЂЕЊЕ САДРЖАЈА О РАЗЛОМЦИМА  
У АРИТМЕТИЦИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

РЕЗИМЕ

У савременом математичком образовању наставни садржаји се уводе потпу-

ном обрадом или пропедевтичким учењем. Пропедевтичко учење омогућује учени-

цима да се правовремено упознају са садржајима, рационализујe и олакшава наста-

вак учења математике, нарочито у оним темама које су пропедевтички обрађиване. 

У нашем основном математичком образовању, посебно у учењу садржаја о разлом-

цима, пропедевтичка обрада је изузетно значајна и неоправдано је запостављена.

Дисертација је заснована на комплексном истраживању чији су резултати 

емпиријски евалуирани. Циљ нашег истраживања је да сачинимо оригиналну и 

реал но изводљиву методику пропедевтичког учења садржаја о разломцима у млађим 

разредима основне школе, са повећаним степеном ефикасности. У ту сврху методoм 

теоријске анализе, проучили смо и извршили селекцију релевантне литературе и 

сачинили теоријске основе истраживања. Дескриптивно-аналитичком методом 

одредили смо појам и карактеристике пропедевтичког учења, одабрали и описали 

погодне наставне системе, методе и облике рада за пропедевтичку обра ду садржаја 

о разломцима. На основу увида, у наставним програмима одређене садржаје о раз-

ломцима основних школа Енглеске, Ирске, Француске, Финске, Словеније и Русије, 

извршили смо компаративну анализу са одговарајућим програмима у Србији. На 

аналоган начин извршили смо компаративну анализу и методичких приступа обра-

ди садржаја о разломцима. Конкретизовали смо и оригинални методички приступ 

садржаја о разломцима за 4. разред основне школе, са описом пропедевтичког 

дела обраде у свим одговарајућим наставним темама односно јединицама. При-

том, акце нат смо ставили на повезану и интегрисану наставу математике. Наведени 

методички приступ чини основу рада експерименталне групе у емпиријском делу 

истраживања. 

Статистичком обрадом података добијених у експерименталном делу истражи-

вања, позитивно је евалуиран методички приступ пропедевтичкој обради садржаја о 



разломцима за 4. разред основне школе. Како смо у ток рада експерименталне групе 

укључили и погодне наставне јединице из програмских садржаја за млађе разреде, 

поменута емпиријска евалуација односи се на укупан теоријски део истраживања. 

Позитиван ефекат учења садржаја о разломцима применом посебне методике за 

пропедевтичко учење, првенствено се односи на повећање: трајности знања, спо-

собности самосталног решавања проблемских задатака, способности примене раз-

ломака у реалном контексту и мотивације и интересовања ученика. Оправдано се 

може претпоставити да би ученици, радећи по описаној методици већ од другог 

разреда, постигли још боље резултате. Применом наше методике у наставној прак-

си основног образовања, очекујемо повећање ефеката учења садржаја о разломци-

ма, као и њихове примене у настави математике и осталих наставних предмета. 

Кључне речи: пропедевтичко учење, методички приступ, интегрисана настава, 
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Title:

PROPAEDEUTIC INTRODUCTION OF FRACTIONS IN 
ARITHMETICS FOR LOWER GRADES OF PRIMARY SCHOOL 

SUMMARY

In teaching contemporary mathematics the content is introduced by complete pro-

cessing or propaedeutic learning. Propaedeutic learning enables pupils to familiarize 

themselves timely with the content; it rationalizes and facilitates further mathematics 

learning, especially topics that have previously been propaedeutically analyzed. In our 

primary mathematics education propaedeutic analysis is extremely important and unjus-

tifiably neglected, especially in teaching fractions.

This dissertation is based on a complex research with empirically evaluated re-

sults. The aim of our research is to compose an original and feasible high efficiency level 

method of propaedeutic fractions learning in lower grades of primary school. For that 

purpose we have used theoretical analysis to analyze and select relevant literature and 

form theoretical foundations for our research. By descriptive analytical method we have 

defined the concept and characteristics of propaedeutic learning and we have selected 

and described suitable teaching systems, methods and techniques for the propaedeutic 

analysis of fractions in class. Having an insight in the mathematics syllabi in the primary 

schools of England, Ireland, France, Finland, Slovenia and Russia, we have compared 

them to the corresponding program in Serbia. After that, we have analogically compared 

methodical approaches to fractions analysis. We have also concretized the original me-

thodical approach to fractions in the fourth grade of primary school with the description 

of propaedeutic part of the analysis of all corresponding units and lessons with the stress 

being put on the integrated and connective approach to mathematics teaching. The me-

thodical approach explained above represents the basis of the experimental group’s work 

in the empirical part of the research. 

The statistical data processing of the results obtained in the experimental part of 

the research showed that the methodical approach to propaedeutic analysis of fractions 



in the fourth grade of primary school had been positively evaluated. Having in mind that 

appropriate units of the syllabi for lower grades had been incorporated in the course of 

work of the experimental group, we conclude that the empirical evaluation relates to the 

total theoretical part of the research. The positive effect of the implementation of the spe-

cific method for propaedeutic learning of fractions primarily relates to the improvement 

of the following: durability of knowledge, ability to independently solve problem-solving 

tasks, ability to use fractions in real context, and pupils’ motivation and interest. It can be 

justly assumed that learning by the method described here, starting in the second grade, 

would result in higher achievement. It is expected that the implementation of our method 

in primary school teaching practice will increase fractions learning effects as well as their 

application in teaching mathematics and other subjects. 
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Преображај образовног процеса у савременом свету одвија се на основу науч-

но потврђених и у пракси евалуираних иновација a изузетан значај има основно 

образовање, јер у савременом друштву сваком појединцу је неопходно и савремено 

знање. Притом посебно важну улогу имају математичко образовање, функционална 

писменост, техничко и информатичко образовање, физичко васпитање и еколошко 

образовање. При навођењу значајнијих области не негирамо потребу укључивања 

у основно образовање осталих методички трансформисаних научних дисциплина. 

Савремено основно образовање перманентно захтева и велики број иновација 

у настави које доприносе модернизацији, рационализацији и ефикасности настав-

ног процеса. У теоријским и емпиријским студијама које се баве учењем и наста-

вом, значајнија пажња посвећена је развоју сазнавања кроз образовни процес. При-

том се полази од избора садржаја, њихове методичке трансформације и оптималних 

метода за њихову обраду. 

Као главни циљ образовног процеса издваја се развој мишљења ученика, тако 

да се највећи значај придаје разумевању и мисаоној активизацији ученика. Изузетан 

значај основног образовања, посебно математичког, захтева велики број иновација 

у настави које представљају ,,..смишљене, оригиналне и специфичне промјене које 

доприносе рационализацији, модернизацији и ефикасности наставног процеса“ 

(Милијевић, 2003:11). 

У организацији UNESCO-а, у Будимпешти је 1962. године одржан позна-

ти симпозијум посвећен почетној настави математике у складу са дотадашњим 

сазнањима психологије и дидактике математике (Piaget, Skemp, Galperin, Leontyev, 

Polya, Bruner, Dienes, Varga, итд.) и уз присуство најеминентнијих научника из ове 

области. Још тада је утврђено да је већ код мале деце математичко васпитање и 

образовање не само могуће, него да има дубок смисао и значај. Без обзира на ап-

страктност система појмова у математици, он може да се фундира већ у почетној 
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настави уколико се, а све у складу са менталним развојем деце, полази од игре, 

манипулације стварима, односно од конкретне активности ученика. 

Истраживачи математичког образовања препознали су да теорија социокогни-

тивног развоја Виготског (Vygotsky, 1978), као и уважавање значаја интуитивних, 

спонтано стечених знања и интерактивног учења које укључује пропедевтичку на-

ставу, представља неопходан услов за истраживања наставе математике и то на свим 

нивоима. Основно математичко образовање мора бити постављено и реализовано 

тако да након њега савремени човек, без обзира на занимање, трајно задржи стече-

на знања и достигнути ниво, пре свега когнитивних способности. Рос (Ros, 1994) 

истиче значај методолошке интерпретације и описује ефекте наставе при увођењу 

иновираних математичких садржаја, који су у функцији разбијања формализма у 

настави математике и динамизирања тог процеса, што првенствено импли цира 

квалитетнија и трајнија знања. Слични ставови заступљени су у радовима: Roeders, 

2003; Bright, 1999; Bossé, 2006; Oksuz, 2008; Марковић, 2008.

Највеће промене у основном математичком образовању догодиле су се у 6. 

и 7. деценији прошлог века, посебно у делу методичке трансформације настав-

них садржаја. Познато је да у млађим разредима основне школе доминантно ме-

сто у настави математике заузима аритметика. У наведеним коренитим проме-

нама, настава аритметике је методички трансформисана скуповно-аксиоматским 

приступом, који се иначе примењује и данас. Савремена математика треба да 

буде средство комуникације и ,,алат“ који се користи у свакодневном животу, да 

представља везу између дечијег доживљавања света и математичких структура, 

као и да развија систематичност и стваралаштво у раду. Притом, наставу мате-

матике треба доживети као процес, односно као стваралачку делатност у којој 

ученици активно учествују.

У настави математике, односно аритметике у млађим разредима основне шко-

ле, наставни садржаји, односно наставне теме и јединице могу се уводити потпу-

ном обрадом, или само пропедевтички (Lazic et al., 2012; Крекић, 2007; Jordan еt аl., 

2006; Watt, 2004; English, 1999). Пропедевтичким учењем у основном математичком 

образовању ученици се правовремено упознају са садржајима који им омогућују са-

мостално и активно учешће у савременим животним ситуацијама. Осим тога, тако 

стечена знања рационализују и олакшавају наставак учења математике, посебно у 
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оним садржајима који су пропедевтички обрађивани. На тај начин би био остварен 

знатно „безболнији“ и ефикаснији приступ настави и учењу математике у старијим 

разредима основне школе. Примена пропедевтичког, раног увођења математичких 

појмова и структура, знатно доприноси обогаћивању математичког образовања. 

У нашем основном математичком образовању посебно за млађе разреде, про-

педевтичка обрада је изузетно значајна и неоправдано је запостављена. Имајући у 

виду и предшколско образовање, деца седам година уче појмове и специфична пра-

вила операција у скупу N0. Толико дуг временски интервал основног математичког 

образовања остаје неискоришћен за претходно поучавање математичких садржаја 

који се не изучавају у потпуности, а неопходни су сваком појединцу. Након тога, у 

петом и шестом разреду основног школовања, ученицима се намеће убрзана наста-

ва и учење аритметике у скупу Z и Q. Наведено је последица инерције у образов-

ним системима и тешком прихватању озбиљних промена, посебно у домену мето-

дичке трансформације. Пропедевтичка настава пружа неопходна уводна знања и 

предупређује тешкоће у усвајању програмских математичких садржаја на вишим 

нивоима основног образовања.

Нa путу кa формирaњу појма броја, релација и операција, знaчaјну улогу 

игрaју рaзни примери и одговaрaјућa ментaлнa сликa којa се формирa нa основу 

личне и индивидуaлне пројекције нa објективни, спољни свет. Игрa, симулaције 

и истрaживaњa примерa јaвљaју се и одвојено и истовремено и то у рaзним 

комбинaцијaмa. Осим формирања појмова и правила у скупу N0, почев од предшкол-

ског узраста, неопходно је његово проширивање већ у млађим разредима основне 

школе. У таквом процесу се формирaњу мaтемaтичких појмовa приступa спирaлно, 

полaзећи од мaнипулaцијa ствaримa, дидaктичким мaтеријaлом, преко истрaживaњa 

примерa и симболичне симулaције. Дaкле, можемо претпостaвити дa већ нa почет-

ку мaтемaтичког обрaзовaњa и вaспитaњa постоје одређене психолошко-педaгошке 

и дидaктичко-методичке потребе и могућности зa пропедевтичко увођење садржаја 

о позитивним рационалним бројевима. 

Целовита истраживања у области ове теме практично не постоје, а парцијална 

су веома ретка. Иначе проблему савременог методичког приступа садржајима о по-

зитивним рационалним бројевима у почетној настави математике, који је евиден-

тан, значајан и врло актуелан, код нас није посвећена адекватана пажња. Овај не-
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достатак илуструје последње издање библиографије почетне наставе математике 

(Шпијуновић, 2003). 

Имајући у виду значај и неопходност наведених садржаја у почетном матема-

тичком образовању, оправданост потребе нашег истраживања поткрепљујемо ста-

вовима појединих истраживача: 

Mилер (Мüller, 1992) истражује нивое захтевности задатака и утврђује степе-

не прегледности, апстракције и комплексности аритметичких садржаја, све у скла-

ду са узрастом и когнитивним способностима ученика. 

Расел (Russell, 1997) предлаже да наставни садржаји школског програма буду 

тако структуирани да помогну ученицима да науче више математике и да их при-

преме боље за усвајање нових садржаја. Пример Раселовог ,,дијалошког прозора” 

односи се управо на припремно увођење појма средње вредности. 

Истражујући понашање ученика 5. разреда (узраст 10–11 година) једне држав-

не основне школе у Њујорку, Артс и Фемиа (Artzt & Femia, 1999) су при решавању 

проблема у вези са разломцима и бројевном правом, дошли до занимљивих и 

изненађујућих резултата. Проблем је гласио: ,, Један скакавац је на бројевној правој 

у тачки 1 и жели да стигне до тачке 0, али сваки пут прескочи само половину 

преостале даљине”, са шест постављених питања - потпроблема који се односе на 

то где се на бројевној правој налази скакавац при првом скоку, где при другом скоку, 

где при десетом, где при n-том, те да ли ће икада стићи до тачке 0?

Аутори су дали и кратак приказ етапа кроз које група ученика пролази то-

ком решавања проблема у оквиру од 30 минута. Проблем са скакавцем је заснован 

на класичном проблему у анализи, али постављен на начин који је ученицима био 

довољно лаган за разумевање. Овде наводимо само крајњи закључак изведен на 

основу анализе рада групе ученика: Чињеница да су ученици правилно разумели 

процес индуктивног закључивања, требало би свим наставницима да покаже да је 

овај ниво математичког мишљења и закључивања потпуно у оквиру могућности 

једног просечног ученика наведеног узраста, када им се омогући довољно прилика да 

се упусте у такво закључивање (Artzt & Femia, 1999).

На основу увида у наставне програме математике за млађе разреде основних 

школа Русије, Енглеске, Мађарске и Словеније, као и на основу компаративне анали-

зе са одговарајућим програмима у Србији, Ненад Петровић (Петровић, 2005) у раду 
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на Републичком пројекту под називом ,,Стратегија развоја система васпитања и 

образовања у условима транзиције” закључује да у програмским садржајима раз-

редне наставе математике у Србији преовлађују садржаји у којима се фаворизује 

закључивање индукцијом са превеликим бројем примера и развијање алогаритам-

ског мишљења, такође са превеликим бројем примера. Ради превазилажења так-

вог стања, исти аутор предлаже коришћење егземплара и закључивање ученика на 

основу мисаоних поступака: посматрања, компарације, анализе и аналогије. Такав 

приступ учењу математичких појмова и правила нуди могућност рационализације, 

смањењем примера који се раде у настави, уз одговарајућу допуну у индивидуал-

ном или групном раду ученика код куће.

У том раду, ,предлаже између осталог, пропедевтичку обраду уређења ску-

па десетих и стотих делова јединице, увођење унутрашњих операција сабирања 

и одузимања у тим скуповима, као и множење елемената тих скупова природним 

бројем.

Веза са природним бројевима је очигледна и у децималном запису, јер се ди

ректно очитава бројност децималних јединица, нпр. 0.27 = 27 · 0.01. Исто тако, 

могуће је поимање операција сабирања и одузимања бројева са фиксним бројем де

цимала (Петровић, 2005).

Лазић, Милинковић и Петојевић (Lazic, Milinkovic & Petojevic, 2012) у раду 

указују на могућности пропедевтичког проширивања појма разломка у млађим 

разредима повезујућом наставом математике. За одређивање скупа Q+, они при-

том наводе неопходне дефиниције појма релације закључно са појмовима кла-

се еквиваленције којима приказују и потврђују први историјски природан процес, 

проширивања скупа природних бројева на скуп позитивних рационалних бројева.

Лазић и Липковски (2014), анализирајући развој методике наставе аритмети-

ке у Србији примећују прилично лоше резултате у савладавању аритметике, који су 

последњих година све израженији у каснијем школовању ученика све до факултет-

ског нивоа. Истичући притом значај учења математике у развоју мишљења код уче-

ника, они првенствено указују на потребу за преиспитивањем и побољшањем мето-

дичког приступа настави аритметике у основној школи.

У наведеним радовима налазимо врло конкретне разлоге који указују на по-

требу и значај нашег истраживања. Од литературе која се бави општим темама ме-
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тодичког приступа а потврђује потребу за описаним истраживањем, наводимо: 

Кilborn, 1999; Егерић, 2002; Bossé, 2006; Ramirez, 2006; Oksuz, 2008; Зељић, 2012; 

Мрђа, 2013.

При досадашњим истраживањима и у радовима нисмо пронашли целовито 

истраживање о оптималном обиму и методици програмских садржаја у вези са 

разломцима за млађе разреде основне школе. Међутим, анализом програма мате-

матике и уџбеничке литературе земаља у којима се пропедевтички обрађују дело-

ви садржаја о разломцима, на основу којих смо, иначе, извршили истраживање, 

закључујемо да су ти садржаји били резултат одговарајућих институционалних 

истраживања. Имајући управо то у виду, у истраживању смо наведене програм-

ске садржаје и упутства за њихову обраду, третирали као резултате досадашњих 

истраживања. Сходно томе, истраживања смо усмерили ка теоријском одређењу 

методичког приступа програмским садржајима аритметике у млађим разредима 

основне школе, у које укључујемо пропедевтичку обраду садржаја о разломцима. 

Истраживање се одвијало у етапама које у раду наводимо као засебна поглавља. 

Респективно редоследу поглавља, експлицитно приказујемо њихов садржај.

Теоријске основе истраживања чини седам потпоглавља. У првом описујемо 

математичке основе са потпоглављима: операције и основне алгебарске структуре, 

природни, цели и рационални бројеви, аксиоматизација аритметике и кардинал-

ност. Друго је посвећено развоју учења и наставе математике са посебним освртом 

на садржаје о разломцима. У трећем приказујемо карактеристике основног матема-

тичког образовања у Енглеској, Ирској, Француској, Финској, Словенији и Русији, 

са компаративном анализом садржаја о разломцима у односу на Србију. У четвртом 

описујемо савремене приступе настави математике са посебним освртом на про-

педевтичку обраду. Пето потпоглавље садржи моделе репрезентације разломака у 

учењу и настави. Између осталог овде указујемо на неопходност вишеструког визу-

елног представљања разломака, при усвајању математичког концепта разломка. На 

бази сагледавања проучене литературе, у шестом истичемо најзначајније резултате 

досадашњих истраживања, која су за предмет имала ефикасне начине учења ком-

плексних садржаја о разломцима.

Последње потпоглавље је Методички приступ за пропедевтичко увођење 

садржаја о разломцима у оквиру програмом предвиђених садржаја. У њему прво 
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описујемо пропедевтичко проширивање појма и могућности упоређивања разло-

мака, а затим пропедевтичко увођење неких операција са разломцима. У трећем 

делу приказујемо структуру часова обраде наставних јединица са пропедевтичким 

увођењем садржаја о разломцима. Четврти део садржи избор наставних јединица 

погодних за пропедевтичко увођење садржаја о разломцима у другом, трећем и чет-

вртом разреду основне школе. Последњи део потпоглавља садржи опис пропедев-

тичких делова обраде наставних јединица за четврти разред, које су у вези са раз-

ломцима. Посебан акценат притом стављамо на повезивање и интегрисање наста-

ве и примену интерактивног учења математике. Описани методички приступ чини 

основу рада експерименталне групе у емпиријском делу истраживања.

Други део рада посвећен је експерименталном делу истраживања и емпиријској 

евалуацији методичког приступа. 

Поглавље Методологија истраживања, чине потпоглавља у којима дефини-

шемо проблем и предмет, циљ и задатке, хипотезе, варијабле, методе, технике и 

инструменте истраживања. Посебне делове чине опис карактеристика узорка и тока 

истраживања, статистичке обрада података и алгоритам истраживања. 

У поглављу Резултати и анализа истраживања прво наводимо основне по-

датке о спроведеном мерењу и дајемо табеларни приказ дескриптивне статистике 

узорка за све променљиве, као и дескриптивне статистике посебно за сваку гру-

пу (експерименталну и контролну). У посебним потпоглављима анализирамо ре-

зултате иницијалног тестирања, првог финалног тестирања, скалирања ученика и 

другог финалног тестирања. Интерпретација резултата наведених мерења са табе-

лама, прегледима, графиконима и прилозима, поред анализе обухвата тумачење, 

образложење и оцену резултата са аспекта реализације постављених циљева и зада-

така и верификовања хипотезе истраживања. За графичко представљање квалитатив-

них података користимо графиконе кругова, док дистрибуцију квантитативних по-

датака представљамо хистограмом, бокс дијаграмом и линијским дијаграмом. Осим 

представљања резултата другог финалног тестирања, у посебним потпоглављима 

овог дела анализирамо и способности ученика које се односе на трајност стеченог 

знања о разломцима, самостално решавање проблемских задатака и примену знања 

о разломцима у реалном контексту. На крају поглавља, поређењем успеха између 

група и у оквиру самих група сумирамо укупне резултате мерења. 
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Увод

Статистичком обрадом података добијених у експерименталном делу истра-

живања, евалуиран је методички приступ пропедевтичкој обради садржаја о раз-

ломцима за 4. разред основне школе. Како смо у ток рада експерименталне групе 

укључили и погодне наставне јединице из програмских садржаја за млађе разреде, 

поменута емпиријска евалуација односи се на укупан теоријски део истраживања.

Последње поглавље Импликације и закључци чине две целине. У првој акценат 

стављамо на конкретне предлоге који су засновани на резултатима истраживања. 

На крају, у закључним разматрањима сумирамо резултате истраживања и указујемо 

на закључке до којих смо дошли радом на тему дисертације.



I 
ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 

ИСТРАЖИВАЊА
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1. MATEMATИЧКЕ ОСНОВЕ

1.1. Операције и ОснОвне алгебарске структуре

Започнимо са дефиницијама операција на непразном скупу, којима се дефи-

нишу алгебарске структуре, као и дефинисањем основних алгебарских структу-

ра са једном и две бинарне операције. Ако претпоставимо да је А непразан скуп 

и 1n ≥  природан број, тада под n-арном операцијом на скупу 0A ≠  подразуме-

вамо пресликавање f : Аn → A. Број n  одређује тзв. арност или ранг операције. 

Специјално за 1n = , пресликавање је унарна операција, за 2n =  имамо бинарну 

операцију, а за 3n = , добијамо тернарну операцију.

Посебно су значајне бинарне операције, као најчешће коришћене у основно-

школском образовању. Обележавамо их углавном са +, •, ∗, ◦, или на неки други на-

чин. Бинарна операција уређене парове (a, b) као оригинале пресликава на слику c, 

где a, b, c ∈ A. То обележавамо овако: (a, b) ∗→ c, а у пракси искључиво користимо 

запис a ∗ b = c. Притом a, b су учесници операције, а c резултат.

Међутим, постоје случајеви када за неке a, b ∈ A резултат операције c припа-

да, а за неке a, b не припада скупу A. Ако резултат c ∈ A само када a и b задовољавају 

неки услов, тада кажемо да је операција ∗ условна (парцијална) операција на ску-

пу A. Значи, парцијална операција је операција чији је домен (скуп оригинала) неки 

прави подскуп домена An. 

Ако је на скупу дефинисана једна или више операција, кажемо да је зада-

та одређена алгебарска структура. Наводимо само особине бинарних операција и 

дефиниције појмова битних за формирање алгебарских структура. 

Операција је асоцијативна ако важи (∀x, y, z ∈ A) ((x ∗ y) ∗ z = x ∗ (y ∗ z)). 

Елемент e скупа A представља неутрални елемент операције ∗ ако важи: 
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(∀x ∈ A) (x ∗ e = e ∗ x = x). Aко постоји неутрални елемент e онда је он јединствен. За 

елемент x скупа A на коме је дефинисана бинарна операција са ∗ и постоји неутрални 

елемент e, елемент x-1 је супротан (инверзан) елементу x, ако важи x ∗ x–1= x–1 ∗ x = e, 

и тада је он јединствен. Ако под наведеним условима, за сваки елемент x постоји 

супротан елемент x–1, ту особину називамо инверзибилност. Ако за операцију ∗ важи 

(∀x, y ∈ A) (x ∗ y = y ∗ x), онда је она комутативна.

Дистрибутивност као особина односи се на две операције. Операција ◦  

је дистрибутивна у односу на операцију ∗ са леве стране, ако важи (∀x, y, z ∈ A) 

(x ◦ (y ∗ z) = (x ◦ y) ∗ (x ◦ z)), а са десне стране ако важи ((x ∗ y) ◦ z = (x ◦ z) ∗ (y ◦ z)). 

Ако је операција ◦ дистрибутивна у односу на операцију ∗ са обе стране, онда каже-

мо да је операција ◦ дистрибутивна у односу на операцију ∗. 

Најједноставнија алгебарска структура је групоид. То је уређени пар (A, ∗), где је A 

неки непразан скуп, а ∗ бинарна операција на скупу A. Ако је операција ∗ асоцијативна, 

тада је групоид (A, ∗) полугрупа. Полугрупу (A, ∗) називамо група ако она има неутрални 

елемент и ако за сваки елемент важи особина инверзибилности. Уколико је операција 

∗ комутативна, тада групу (A, ∗) називамо комутативна или Абелова група (Niels Abel, 

1802–1829). За пример доказујемо да је уређени пар (A, ◦) група, где је A={f1, f2, f3, f4}, 

a f1,...., f4 су реална пресликавања дата са: 1 2 3 4
1 1f ( x ) x, f ( x ) x, f ( x ) , f ( x )
x x

= = − = = − ,

a ◦ операција слагања функција. Помоћу Кејлијеве (Arthur Cayley, 1821–1895) таблице 

прегледно ћемо приказати све могуће резултате fi ◦ fj, i, j ∈{1, 2, 3, 4}:

Табела 1. Кејлијева таблица

0 f1 f2 f3 f4

f1 f1 f2 f3 f4

f2 f2 f1 f4 f3

f3 f3 f4 f1 f2

f4 f4 f3 f2 f1

Резултате унете у таблицу одредили смо на основу дефиниције слагања 

(композиције) функција :h A C→ , где је h = {(x, g (f (x))) | x∈ A}. То записујемо као 

h = (g ◦ f) (x) = g (f (x)), а пресликавање g ◦ f дефинисано је ако је домен функције g 

кодомен функције f. Тако смо на пример одредили:
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((f1 ◦ f1) (x) = f1 (f1 (x)) = f1 (x) ⟹f1 ◦ f1 = f1

( )( ) ( )( ) ( )4 3 4 3 4 2 4 3 2
1 1

1f f x f f x f x f x f f f
x

x

 = = = − = − = = = 
 

 

.

Уочавамо да су сви резултати остали у скупу A, односно операција ◦ је операција 

скупа A, па је алгебарска структура групоид. Како је свако слагање функција 

асоцијативна операција, значи да је и у овом случају задовољена асоцијативност 

као особина структуре, па је наведени групоид полугрупа. Неутрални елемент је 

f1 јер важи: { }( )( )1 1, 1, 2,3, 4i i i if A i f f f f f∀ ∈ ∈ = =  . Сваки елемент fi је сам себи 

инверзан. Ако је Кејлијева таблица симетрична у односу на главну дијагоналу 

( )1 1 1 1f f f f , операција је комутативна. Како формирана таблица има наведену осо-

бину, операција ◦ је комутативна. Из наведеног закључујемо да је алгебарска струк-

тура (A, ◦) комутативна (Абелова) група.

Најчешће коришћене алгебарске структуре са две бинарне операције су 

прстен и поље.

Уређена тројка (A,∗, ◦), где је (A,∗) Абелова група, (A, ◦) полугрупа, а операција 

◦ дистрибутивна у односу на операцију ∗, представља алгебарску структуру коју на-

зивамо прстен. Прстен (A,∗, ◦) зовемо поље, ако је (A\{e∗},◦) Абелова група, где је 

e∗ неутрални елемент операције ∗.

 1.2. прирОдни брОјеви

У уводу ћемо описати следећу реално могућу ситуацију.

За пети рођендан млађег сина мајка, иначе учитељица, децу је послужила 

прво кифлицама, затим колачићима, и на крају тортом са пет свећица. Деца су прво 

јела кифлице. 

А) Домаћица их је замолила да се са једне тацне слободно служе кифлицама 

и да свако изброји колико их је појео. Слављеник је појео четири кифлице. То зна-

чи да је појео све елементе скупа кифлица чија је бројност четири. Међутим, до на-

ведене бројности скупа он је дошао бројањем, а да скуп уопште није ни постојао. 

Б) Домаћица је из друге тацне поставила на тањириће 3, 4 или 5 колачића, и 

класификовала их по бројности. Деца су по избору узимала тањириће са колачићима 
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из одређене класе. Притом, већини деце није било неопходно бројање да би одре-

дили бројност колача коју су узели. На крају су сва деца приказалa испруженим 

прстима једне руке, број колача које су узели. Тиме је учињен корак у апстракцији 

класификовања скупова по бројности. На пример скуп од четири испружена прста 

припада истој класи као и скуп од четири колачића на тањирићу. 

В) Када је слављеник дувањем гасио свећице и одредио бројност њиховог 

скупа, добио је делимичну апстракцију своје старости и специфичности свога пе-

тог рођендана. За разлику од присутне школске деце, он није имао могућности за 

прецизније поимање бројности скупа година своје старости. Претпостављамо да 

своја прва три рођендана није запамтио, а представа о години (временском интер-

валу) као елементу животног века није му појмовно довољно одређена. Имајући у 

виду појам времена, временске интервале је немогуће тачно одредити и као елемен-

те скупа избројати. 

Описаним примером оправдава се комбинована теоријска заснованост при-

родних бројева, користећи кардиналност и аксиоматизацију. У савременој мето-

дици наставе математике, на основу такве теоријске заснованости формирамо 

аксиоматско-скуповни приступ.

1.2.1. Аксиоматизација аритметике

Основни разлог аксиоматизације аритметике, односно издвајање неких основ-

них појмова и основних својстава, помоћу којих можемо дефинисати све друге 

појмове аритметике и извести сва друга у њој позната својства, чини формирање 

структуре у скупу природних бројева. Притом структуру у скупу N формирамо са 

операцијама „+“, „·“ и релацијом „<“. По Марјановић М. ,,уобичајено је да природне 

бројеве са наведеним операцијама и релацијом називамо аритметика“ (Марјановић, 

1996:58). 

Овим питањем посебно се бавио немачки математичар X. Грасман (Hermann 

Grassmann, 1809–1877) почетком друге половине XIX века. Да би дефинисао 

сабирање и множење у скупу природних бројева N (без нуле), Грасман уводи 

унарну операцију 1n n→ + , односно посматра пресликавање задато на тај начин. 

Тада, претпостављајући да је n + m задато, дефинише n + (m + 1) = (n + m) + 1, а 
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претпостављајући да је n · m задато, дефинише n · (m + 1) = n · m + n. Затим изводи 

законе аритметике: комутативан, асоцијативан и дистрибутиван закон.

У дефиницијама и доказима Грасман користи и принцип математич

ке индукције: својство Р(n) важиће за све природне бројеве n  ≥ 1, ако важи P(l) и 

ако својство Р(n) повлачи Р(n + 1). Такође он у скупу N истиче његов елемент 1 и 

пресликавање s: N → N дато са s (n) = n + 1. На тај начин наведено узима за полазне 

појмове, али не дефинише скуп N већ користећи принцип индукције претпоставља 

и да је n природни број, а тиме и N узима као скуп свих таквих бројева (Марјановић, 

1996). 

Користећи идеје Грасмана, италијански математичар Ђузепе Пеано (Gi-

useppe Peano, 1858–1932) апстрактно изражава принцип индукције. На тај начин 

комплетира аксиоматизацију скупа природних бројева. Прво наводимо Пеанове 

аксиоме, а затим дефиниције бинарних операција и релација на скупу природних 

бројева.

Пеанови аксиоми гласе:

A1: 1 је природан број.

 1 ∈ N

A2:  За сваки природан број х постоји један и само један његов следбеник х’ 

који је такође природан број. (Број х зовемо претходником броја х’).

 (∀x ∈ N) (∃1x' ∈ N)

А3:  1 није следбеник ни једног природног броја. 

 (∀x ∈ N) (1 ≠ x')

A4:  Ако су следбеници два природна броја једнаки, онда су та два природ-

на броја једнака.

 (∀x, y ∈ N) (x' = y' ⇒ x = y)

A5:  Нека је скуп M ⊆ N. Aкo важи:

 1) 1 ∈ M,

 2) x ∈ M ⇒ x' ∈ M,
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 Тада је M = N.

Последњи аксиом А5 се назива аксиом математичке индукције и има велику 

примену приликом доказивања разних тврђења на скупу природних бројева и ту се 

појављује у следећој формулацији:

A5: Неко тврђење које се односи на природне бројеве тачно је за сваки 

природан број ако има следећа два својства:

1) Тврђење је тачно за број 1.

2) Aкo je тврђење тачно за број n, онда је тачно за број n + 1. Дефи-

ни сање бинарних операција започињемо сабирањем.

Сабирање на скупу природних бројева N, у ознаци ,,+“ (плус) је бинарна 

операција коју дефинишемо на основу Пеанових аксиома са два тврђења (особи-

не) операције:

1) (∀x ∈ N) x + 1 = x'

2) (∀x, y ∈ N) x + y' = (x + y)'

Множење на скупу природних бројева N, у ознаци ,,·“ (пута), је бинарна 

операција коју дефинишемо на основу Пеанових аксиома и дефиниције операције 

сабирања:

1) (∀x ∈ N) x · 1 = x

2) (∀x, y ∈ N) x · y'= x · y + x 

Степеновање природног броја х природним бројem n, у ознаци хn је бинар-

на операција, коју такође дефинишемо на основу Пеанових аксиома и дефиниције 

операције множења:

1) (∀x ∈ N) x1 = x

2) (∀x, n ∈ N) xn' = xn · x

Број xn је степен, број х је основа или база, а број n је изложилац или експо-

нент.
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На крају дефинишемо релације <, ≤, >, ≥, у скупу природних бројева, на 

следећи начин:

1) x < y ⟺ (∃z ∈ N) y = x + z

2) x ≤ y ⟺ x < y ∨ x = y

3) x > y ⟺ y < x

4) x ≥ y ⟺ x > y ∨ x = y

Наводимо следеће особине горе дефинисаних релација:

1) x ≤ y ∧ y ≤ x ⇒ x = y

2) x < y ∧ y < z ⇒ x < z

3) x ≤ y ∧ y ≤ z ⇒ x ≤ z

4) x > y ∧ y > z ⇒ x > z

5) x ≥ y ∧ y ≥ z ⇒ x ≥ z

6) x < y ⟺ x + z < y + z

7) x < y ∧ u < v ⟹ x + u < y + v

8) x < y ⟺ x · z < y · z

9) x < y ∧ u < v ⟹ x · u < y · v

За потребе коректне дефиниције операције одузимања у скупу природних 

бројева, наводимо следеће тврђење. 

За a, b, ∈ N постоји један и само један природан број х такав да је x + b = a ако 

и само ако је b < а.

Тиме је омогућена дефиниција операције одузимања у скупу природних 

бројева.

За b < a, одузимање природног броја b од природног броја a, у ознаци a − b, је 

бинарна операција која бројевима a и b придружује природан број х на следећи на-

чин: х + b = a.

Одузимање у скупу природних бројева је условна (парцијална) операција јер 

је дефинисана само у случају када је b < а (умањилац је мањи од умањеника).

За дефиницију операције дељења неопходна је дефиниција бинарне релације 

„се садржи“.
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Природан број х се садржи у природном броју у и ознаци x|y, ако и само ако 

постоји Z = N такав да је y = x · z.

Ако је x|y тада постоји тачно један такав z ∈ N да је y = x · z, чиме је омогућена 

коректна дефиниција операције дељења у скупу природних бројева: 

За b|a дељење природног броја a са природним бројем b, у ознаци a : b, је би-

нарна операција која наведеним природним бројевима a и b придружује природан 

број х тако да је a = x · b, при чему израз a : b називамо количник.

Често количник a : b представљамо и у облику разломка a
b

, односно a
b

a b= : . 

Дељење у скупу природних бројева је условна (парцијална) операција јер је дефи-

нисана само у случају када је b|a. Уколико је b|a, тада кажемо и да је број a дељив 

бројем b ≠ 0.

За потпуније одређење аксиоматизације аритметике, наводимо особину до

бре уређености скупа природних бројева N, подразумевајући да у њему постоји и 

најмањи елемент (1 < n, ∀n). Притом имамо у виду да је скуп природних бројева 

потпуно уређен скуп, јер је у њему дефинисана релација поретка „≤“ и важи закон 

трихотомије:

∀a, b ∈ N важи: a < b или a = b или a > b.

Другачије формулисано, скуп природних бројева је добро уређен, јер сваки 

строго опадајући низ је коначан. Залажући се за придавање већег значаја добре 

уређености природних бројева и одговарајуће коришћење у настави, наводимо два 

тврђења са доказима.

Тврђење да је принцип математичке индукције еквивалентан принципу добре 

уређености скупа природних бројева, доказујемо на следећи начин:

а) (тотална) математичка индукција ⟹ добра уређеност N

Нека је S ⊂ N подскуп који нема најмањи елемент. Тада 1 ∉ S. Уочимо својство 

F(n) ⟺ n ∉ S. Тада је F(1) тачно. Нека k ∈ N, и претпоставимо (индукцијска хипоте-

за) да је F(m) тачно за свако m < k, односно m ∉ S за свако m < k. Али то значи да ни 

k ∉ S, јер би у супротном k био најмањи елемент у S. Дакле, тачно је F(k). Применом 

принципа математичке индукције закључујемо да је F(n) тачно за свако n ∈ N. Али 

ово значи да је S = ∅.

б) добра уређеност N ⟹ математичка индукција
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Нека је F(n) својство природног броја n ∈ N. Нека је тачно F(1) и нека је за 

свако k ∈ N тачна импликација F(k) ⟹ F(k + 1). Уочимо скуп S = {n ∈ N | није тачно 

F{n}} ⊂ N. Очигледно 1 ∉ S. Ако је S ≠ ∅ тада S има најмањи елемент k ∈ S, k ≥ 2. 

Зато k − 1 ∉ S па је F(k − 1) тачно. Али тада је тачно и F(k), односно k ∉ S, што је 

контрадикција. Значи S = ∅ тј. F(n) је тачно за свако n.

Тврђење да је принцип добре уређености скупа природних бројева еквивален-

тан принципу коначности строго опадајућих низова, доказујемо на следећи начин:

а)  Добра уређеност ⟹ сваки строго опадајући низ природних бројева је коначан.

Нека је n1 > n2 > .... строго опадајући низ природних бројева. Уочимо непразан 

скуп S = {n1, n2,...} ⊂ N. Тада он има најмањи елемент nk односно nk < nk-1 < nk-2 + 2 < 

... < n2 < n1, и низ мора бити коначан.

б) коначност строго опадајућих низова ⟹ добра уређеност.

Нека је, напротив, S ⊂ N непразан подскуп који нема најмањи елемент. Тада 

постоји n1 ∈ S и он није најмањи. Зато постоји n2 ∈ S, n2 < n1 и он такође није најмањи. 

Овај процес можемо наставити и добити бесконачан строго опадајући низ природ-

них бројева n1 > n2 >......, што је немогуће. Зато S мора имати најмањи елемент.

1.2.2. Кардиналност

У свом уџбенику Марјановић М. (1996) наводи идеје Георга Кантора (Georg 

Cantor, 1845–1918), најзначајнијег утемељивача теорије скупова, о броју елемената 

у скупу. Притом полази од две апстракције (одреднице о занемаривању небитног): 

 y Занемаривањем природе елемената скупа А, на „број“ не утиче врста 

објеката које пребројавамо;

 y Занемаривањем распореда елемената скупа А, можемо „пребројавати“ 

произвољним редом односно, резултат пребројавања не зависи од на-

чина на који су елементи скупа груписани, као ни од начина њиховог 

прегруписавања (Марјановић, 1996).

Канторова ознака за број елемената скупа А је A , где црте представљају одред-

нице о занемаривању. Описани начин одређивања идеје о броју елемената скупа А 
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не карактерише логичка прецизност, јер се користе нематематички појмови као што 

су „занемаривање“, „природа елемената“, „распоред елемената“.

Изражено математичким појмовима ,,за два скупа А и В кажемо да су исте 

кардиналности или да су исте бројности, ако постоји пресликавање f : A⟶ B које 

је 1-1 и на“ (Марјановић, 1996:53). Тај однос између скупова А и В има својства 

рефле ксивности (идентично пресликавање i: A ⟶ A је 1-1 и нa), симетричности 

(f -1: В ⟶ А је 1-1 и на) и транзитивности (кад су f : A ⟶ B и g: В ⟶ С 1-1 и на, то 

је и g ◦ f : A ⟶ C), и дефинисан је на класи свих скупова. Имајући наведено у виду, 

ову релацију уместо релације еквиваленције називамо релацијом класификације, 

јер је дефинисана на класи а не на скупу.

За скупове А и В исте бројности кажемо да су кардинално еквивалентни или 

исте кардиналности. Тада пишемо A B=  или kA = kB што такође значи да А и В 

имају исти кардинални број, односно заједничко својство.

Значи, под A  односно kA подразумевамо заједничко својство скупова који 

припадају класи свих скупова кардинално еквивалентних са А, а ту класу обеле-

жићемо са КА.

Кад је А = {х} једночлани скуп, КА је класа једночланих скупова, а кардинал-

ни број А те класе обележавамо са 1 и називамо један.

Кад је А = {х, {x}}, кардинални број А обележавамо са 2 и називамо два.

Кад је А = {х, {х}, {{х}}}, кардинални број А обележавамо са 3 и називамо три.

Овај поступак можемо даље настављати.

Кад је А скуп природних бројева N, кардинални број A  обележавамо са ℵ 0 и 

називамо алеф нула (ℵ  је хебрејско слово алеф) (Марјановић, 1996).

По дефиницији за скуп А кажемо да је коначан, ако није кардинално екви-

валентан ниједном свом правом подскупу. Скуп који није коначан је бесконачан. 

У оваквом приступу, природним бројевима називамо кардиналне бројеве коначних 

скупова. Такође, кардинални број празног скупа називамо нула и означавамо сим-

болом 0. 

На исти начин можемо дефинисати операцију сабирања и множења природ-

ним бројевима. Кад су А и В коначни скупови, уз ознаке a = A  и b = B , дефинише-

мо збир a + b = A B,  , где су A и B дисјунктни скупови, односно A B+ Q= .

Уз исте ознаке, без услова A B+ Q= , дефинишемо производ: a · b = A x B . 
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Дефинисањем сабирања и множења природних бројева, омогућено је дефи-

нисање њихових инверзних операција одузимања и дељења. На тој основи могу се 

изводити (доказивати) и својства операција.

Кардиналност се означава и са n(A). У складу са том ознаком операције 

сабирања и множења природних бројева дефинишу се на већ описани начин, одно-

сно уз описане услове је 

a + b = n (A B, ) и a · b = n (A x B).

Наводимо дефиниције и особине осталих операција, као и релација. Релација 

бити мањи од (<) и већи од (>), подразумева следеће:

a < b ако (∀z ∈ N) a + c = b, и

a > b ако (∀d ∈ N) a = b + b. 

Како релација „≤“ {бити мањи или једнак) представља релацију поретка у ску-

пу природних бројева N, притом важи закон трихотомије који наводимо:

за релацију „≤“ важи, a < b или a = b или a > b.

Операција одузимања се дефинише преко сабирања. Разлика два броја a и b је 

с ако је: с + b = a. Пишемо: a – b = c, уз услов да је b < a.

Скуп N N 00 ,= " ,, представља проширење скупа природних бројева а у њему 

је 0 неутрални елемент за сабирање, односно важи a + 0 = 0 + a = 0.

На крају наводимо својства операција на скупу природних бројева N, која су 

значајна за одређивање алгебарских структура:

1) a + b ∈ N, a · b ∈ N

2) (a + b) + c = a + (b + c)  Асоцијативни закон за сабирање

3) a + b = b + a   Комутативни закон за сабирање

4) a + 0 = 0 + a = a

5) (a · b) · c = a · (b · c)  Асоцијативни закон за множење

6) a · b = b · a    Комутативни закон за множење

7) 1 · a = a · 1 = a

8) (a + b) · c = a · c + b · c  Дистрибутивни закон множења у 

a · (b + c) = a · b + а · c   односу на сабирање
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На основу наведених особина уочавамо да је уређени пар (N, +) комутативна 

полугрупа. 

Према утврђеним својствима производа, закључујемо да је уређени пар (N, ·) 

комутативна полугрупа са неутралним елементом (1).

1.3. цели брОјеви

Уобичајено је да се бројевни скупови, почевши од скупа природних бројева 

N, проширују применом Ханкеловог принципа перманенције (Hermann Hankel, 

1839–1873). Под тим подразумевамо да све структурне особине у скупу који се 

проширује остану очуване. Другачије исказано, у свим проширењима проширена 

структура мора имати битна својства структуре од које је настала. За потребе нашег 

истраживања ослањаћемо се само на аксиоматски заснован скуп природних бројева 

N и поменути Ханкелов принцип перманенције. 

Прво проширење условљено је чињеницом да је одузимање условна операција 

јер једначина x + b = a има решење само за b < a. Решавајући питање егзистенције 

решења поменуте једначине за 1) b = a и 2) b > a, скуп природних бројева N 

проширујемо на следећи начин: у првом случају N проширујемо бројем 0, а проши-

рени скуп N ,  {0} означавамо са N0. У другом случају N проширујемо бројевима из 

скупа који ћемо назвати скуп целих негативних бројева, у ознаци Z− и дефинисати 

са Z− = {–x|x ∈ N}. На тај начин смо дефинисали и скуп целих бројева Z = N0  ,  Z−. 

Појам целог броја формално аксиоматски настаје када се скупу Пеанових ак-

сиома, у коме је уместо 1 коришћена 0, дода и аксиома супротног елемента (Лип-

ковски, 2010). Тако се скуп целих бројева Z може описати као најмања комутативна 

група у односу на сабирање која садржи скуп природних бројева N.

Наводимо основне структурне особине у скупу целих бројева Z.

На скупу Z једначина x = a − b има решење за сваки одабир бројева a и b, па је 

операција одузимање унутрашња операција на скупу Z.

Нека су x, y ∈ N. Наводимо правила за израчунавање збира и производа целих 

бројева, када је бар један сабирак (чинилац) цео негативан број. У првом случају имамо 

x + (−y) = {x − y, x ≥ y; −(y − x), x < y

x · (−y) = −(x · y).
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Сабирање и множење нулом дато је следећим правилима: 

x + 0 = 0 + x = x

x + (−x) = 0

x · 0 = 0 · x = 0

За дати број x ∈ Z број −x називамо супротан број броја x.

Дефинишемо и правила за операције одузимање и дељење.

Операцију одузимања дефинишемо преко операције сабирања на следећи начин: 

x – y = x + (−y)      x, y ∈ Z.

Дељење у скупу Z дефинишемо као у скупу N, уз услов да је делилац различит 

од нуле.

Ако су x, y ∈ N, тада, у случају да је дељеник или делилац цео негативан број, 

за операцију дељења важе следећа правила:

x : (−y) = −(x : y)

(−x) : y = −(x : y)

(−x) : (−y) = x : y

Операција дељење у скупу целих бројева није унутрашња операција (условна 

је), јер на пример 2 : 3 ∉ Z. На скупу Z релације <, ≤, >, ≥ се дефинишу аналогно као 

на скупу N. Наводимо и тврђења:

1) x ∈ N ⇒ (x > 0 ∧ −x < 0)

2) x < y ⇔ −x > −y,   x, y ∈ Z

3) z > 0 ∧ x < y ⇔ x · z < y · z,  x, y, z ∈ Z

4) z < 0 ∧ x < y ⇔ x · z > y · z,  x, y, z ∈ Z.

Скуп Z, поред свих битних особина као и скуп природних бројева N, има и 

следеће особине:

0 + a = a + 0 = a   0 неутралан елемент за сабирање,

a + (−a) = (−a) + a = 0    егзистенција супротног елемента, 
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(∀c ∈ Z, c >0) a ≤ b ⟹ a · c ≤ b · c закон сагласности ≤ према множењу при-

родним бројем.

У складу са до сада наведеним структурним особинама, групоид (Z, +) је ко-

мутативна група, док је (Z, ·) комутативна полугрупа са неутралним елементом 1. 

Како је множење дистрибутивно у односу на сабирање, из наведеног следи и да је 

уређена тројка (Z, +, ·) прстен. 

На крају, наводимо следеће тврђење са доказом: 

Кардиналност скупа N једнака је кардиналности скупа Z.

За доказ, довољно је поређати скуп Z у низ, тако да је потпуно јасно који је 

елеменат низа први, који је други, и тако редом. Скуп Z ређамо у низ на следећи на-

чин: 0, 1, −1, 2, −2, 3, −3, ....

Формално, сада је могуће дефинисати пресликавање f : N ⟶ Z на следећи на-

чин: f (1) = 0, f (2) = 1, f (3) = −1, f (4) = 2,..., а из тога је очигледно да је f бијекција 

из скупа N на скуп Z.

Најчешће се задовољавамо ређањем елемената неког скупа А у низ, без фор-

малне конструкције бијекције f : N ⟶ A.

1.4. рациОнални брОјеви

У уводном пасусу потпоглавља 1.3. описали смо услове које респектујемо 

при проширивању бројевних скупова. У складу са наведеним, скуп целих бројева 

Z проширујемо на скуп рационалних бројева Q. То проширење условљено је 

чињеницом да је дељење условна операција у скупу Z. 

По Липковском (Липковски, 2010), дистрибутивни закон множења према 

сабирању има као последицу мултипликативно својство нуле: 0 · a = 0, за сваки број 

a. Ово својство доказујемо на следећи начин. Наиме, 0 · a = (0 + 0) · a = 0 · a + 0 · a, 

одакле потирањем следи тврђење. Тиме је тврђење доказано, а на основу њега при 

решавању једначина облика ax = b морамо искључити случај a = 0. 

Као и код целих бројева могућа је скуповна конструкција поља Q рационал-

них бројева као количничког скупа Z × Z* / ~ скупа парова целих бројева Z × Z* (где 

је Z* = Z \ {0}) по релацији еквиваленције (a, b) ~ (c, d) ⟺ ad = bc.
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Уобичајено је да се, у овом случају, уређени пар (a, b) означава са a
b

 и назива 

разломак. Ако у количничком скупу, по наведеној релацији еквиваленције, за 

представнике класе еквиваленције важи услов NZD (a, b) = 1, тада скуп рационалних 

бројева можемо дефинисати: 

Q a
b

a Z b Z NZD a b= ∈ ∈



=, \{ }, ( , ) }.0 1

За рационалне бројеве важе тврђења приказана следећом табелом: 

 Табела 2. Својства рачунских операција – сабирање и множење

x + y = y + x x · y = y · x комутативност

(x + y) + z = x + (y + z) (x · y) · z = x · (y · z) асоцијативност

x + 0 = x x · 1 = x јединични елемент

x · (y + z) = x · y + x · z      (y + z) · x = y · x + z · x дистрибутивност · у односу +

У скупу рационалних бројева Q без нуле важи и инверзибилност, а инверзни 

елемент броја x назива се реципрочна вредност броја x. Слично као и код природ-

них бројева, имамо да је x x
x

x Q x= = ∈ ≠1 1 0: , ,  , аналогно x
y

x
y

Q y= ⋅ ∈ ≠
1 0, x, y , .   

Ако су a, b, c, d ∈ Q, (рационални бројеви), тада важе следећа два тврђења:

( )1 1 1 , 0, 0a b
a b a b

= ⋅ ≠ ≠
⋅

( )1 , 0, 0b a ba a
b

= ≠ ≠

Једнакост рационалних бројева дефинишемо на следећи начин:

( ), 0, 0a c a d b c b d
b d

= ⇔ ⋅ = ⋅ ≠ ≠

Операције са рационалним бројевима дефинишемо на следећи начин:

( ), 0, 0a c a d b c b d
b d b d

⋅ ± ⋅
± = ≠ ≠

⋅
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( ), 0, 0a c a c b d
b d b d

⋅
⋅ = ≠ ≠

⋅

a
b

c
d

a
b

d
c

a d
b c

b c d: , , ,= ⋅ =
⋅
⋅

≠ ≠ ≠( )0 0 0

За природне бројеве a и b знак разломка је одређен тврђењима:

, .a a a a a
b b b b b

− −
= = − =

− −

Ако су a, b, c, d ∈ Q и c ≠ 0, d ≠ 0, тада је :,
:

a a c a a c
b b c b b c

⋅
= =

⋅
 (проширивање 

и скраћивање рационалних бројева). На основу наведених структурних особина 

уочавамо да је алгебарска структура (Q, +, ·) поље.

Сходно наведеном, следећим тврђењима са доказима поткрепљјујемо еквива-

лентност кардиналности скупова N и Q+:

1. Кардиналност скупа N једнака је кардиналности скупа Q +  (0,1). 

Посматрајући троугаону шему бројева 
1
2

    
1 2,
3 3

        
1 2 3, ,
4 4 4

        : : :

уочавамо да су рационални бројеви из интервала ( )0,1  поређани у низ 
1 1 2 1 2 3, , , , , ,.....,
2 3 3 4 4 4

 . Притом прескачемо број из троугаоне шеме, ако се тај број 

раније јавља у низу. Значи, постоји бијекција скупа N на скуп Q +  (0,1).

2. Скуп свих позитивних рационалних бројева Q+ има исту кардиналност као 

скуп N. Наведено тврђење доказујемо на следећи начин:

Ако је Q1 = Q +  (0, 1) и Q2 = Q +  (1, +∞), према претходном примеру скуп 

Q1 има исту кардиналност као скуп N, те се може поређати у низ. На пример 

Q1 = {q1, q2, q3,...}. Функција F: Q1 ⟶ Q2, дефинисана као ( ) 1f q
q

=  за q ∈ Q1, очи-

гледно је бијекција. 

Следи да је 2
1 2 3

1 1 1, , ,...Q
q q q

 
=  

 
. Скуп позитивних рационалних бројева Q+ се 

онда ређа у низ на следећи начин: 
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1 2, 3
1 2 3

1 1 11, , , , , ,....q q q
q q q

Тиме смо доказали да скуп позитивних рационалних бројева Q+ има исту кар-

диналност као скуп N. На крају доказујемо и тврђење:

 Скуп Q има исту кардиналност као скуп N.

Ако је {s1, s2, s3,...}, скуп свих позитивних рационалних бројева, тада је скуп 

свих рационалних бројева представљен као Q = {0, s1, −s1, s2, −s2,...}. То значи да 

скупови Q+ и Q имаjу међусобно исту кардиналност, из чега следи:Q N= = ℵ .

Констатујемо да је за потребе нашег истраживања довољна структура (Q0
+ , +, ·, ≤), 

а притом смо са ознаком Q0
+

 означили скуп ненегативних рационалних бројева. 
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2.  РАЗВОЈ УЧЕЊА И НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ СА  

ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА САДРЖАЈ О РАЗЛОМЦИМА

2.1. МатеМатика и цивилизација крОз истОрију

На значај проучавања науке указивао је још чувени математичар Готфрид 

Лајбниц (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646–1716), истичући да је ,,веома корис-

но сазнати право порекло изванредних проналазака до којих се дошло не случајно 

већ снагом људске мисли“ (Leibniz, 1858:392). Улогу математике као науке увиђамо 

тек када историјски сагледамо њено место и улогу у процесу развоја друштва. Ма-

тематика као организовани мисаони систем у непрекидном развоју никада није 

заостајала за нивоом напретка цивилизације, већ му је давала и значајне подстицаје 

и доприносе. 

Основне карактеристике математике као науке препознајемо у првим циви-

лизацијским културамa, која настаје првенствено из практичних потреба. Настанком 

писма, око 3 миленијума п.н.е., стварају се претпоставке да се и основна математичка 

сазнања записују. О математици тог времена сведоче први писани „споменици“ ма-

тематике настали на подручју великих пољопривредних цивилизација, у првом реду 

Месопотамије (простор данашњег Ирака, у сливу река Тигра и Еуфрата) и Египта.

Математички записи пронађени у Месопотамији, колевци људске цивили-

зације, забележени су на глиненим таблицама (плочама) клинастим писмом (2000 

год. п.н.е.), сведоче о високом нивоу теоријских и практичних математичких знања. 

Вредност математике у Месопотамији била је пре свега у рачунању и аритметици. 

Захваљујући еластичном позиционом нумеричком систему, развијене су сложене 

методе рачунања. Коришћен је хексагезимални нумерички систем са бројевном 
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основом 60 који је у многим аспектима напреднији од данашњег декадног, засно-

ваног на основи 10. Из тог времена датира и подела дана на 24 h, сата на 60 мину-

та односно 3600 секунди, као и круга на 360 степени, што представља вероватно 

најстарије астрономско-математичко знање које и данас користимо.

Математика Египта је такође била теоријски и емпиријски заснована дисци-

плина, искључиво окренута практичним питањима државне управе и пољопривреде. 

Међутим, Египћани су имали знатно савршенију технологију писања. Писали су по 

листовима биљке папирус које су савијали у свитке дуге и по неколико метара. Од 

папируса и потиче савремено име за папир. Због неотпорности овог медијума до да-

нас је остало сачувано тек неколико примерака, и они представљају основни извор 

података о египатском математичком знању. Најпознатији су Рајндов, (Ахмесов) па

пирус и Московски папирус, који потичу из 1850. године п.н.е. 

На Рајндовом папирусу (Papirus Rhind), који се чува у Британском музеју у 

Лондону, налази се забележена чувена Ахмесова Рачуница под називом „Упутство 

за познавање свих тајни које су садржане у стварима“ и заправо представља при-

ручник из примењене математике са 85 математичких проблема. Ови рукописи 

представљају збирку проблема из аритметике и геометрије, из којих видимо да су 

Египћани користили хијероглифско писмо и адитивни непозициони нумерички си-

стем са основом 10.

Утемељење математике као науке почиње у 6. веку п.н.е., са развојем грчке 

цивилизације и културе. Математика савремене цивилизације доминантно почива 

на наслеђу грчке математике. Појам је настао у античкој Грчкој од речи ,,mathema“ – 

што значи наука, а први пут се помиње код Питагорејаца (следбеника грчког фило-

зофа и математичара Питагоре) који себе називају математичарима (од грчке речи 

mathemathikoi), односно онима који изучавају математику. Математику тог време-

на доминантно чине две засебне целине, аритметика и геометрија. Прихватањем 

егзистенције несамерљивих величина које се не могу одредити (рационалним) 

бројем, уочена је немоћ аритметике да учествује у решавању проблема геометрије, 

а тежиште развоја математике пребачено је на геометрију. Најзначајнијим грчким 

филозофима и математичарима из тог периода, поред Питагоре, сматрају се Архи-

мед, Еуклид и Диофант. Еуклид у свом епохалном делу Елементи (3. век п.н.е.), 

систематизује грчко теоријско математичко знање и математику поставља као 

теоријску дисциплину, засновану дедуктивно.
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Распадом западног римског царства 476. године, које је наследило грчку кул-

туру, наступила је вишевековна стагнација математичке делатности у Европи, али 

се она и даље развијала на истоку, у арапским земљама, Кини и Индији. Кључну 

улогу у очувању математичког наслеђа имала је арабљанска математика, која је са 

процватом исламске културе (између 8. и 13. века) постала главна интелектуална 

дисциплина. Допринос арабљанске математике првенствено је у фундаментално 

значајним преводима грчких математичких текстова. Сасвим је извесно да су Ара-

пи створили нова, али и сачували дотадашња значајна математичка знања, које су 

пренели и Европи тек у ренесансном периоду. 

У Европи до 12. века развој математике био је запостављен. Првим значајнијим 

математичарем на крају тог периода сматра се Леонардо Фибоначи ((Leonardo 

Pisano Fibonacci, 1170–1250), припадник угледне аристократске породице из Пизе. 

До периода ренесансе (15. век), од значајнијих математичара наводимо: Роберт 

Гросетесте (Robert Grosetesste, 1168–1253), Вилијам Окамски (William of Ockham, 

1288–1348), Томас Брадвардајн (Thomas Bradwardine, 1290–1349), Никола Орезм-

ски (Nicole d Oresme, 1323–1382), Пјеро дела Франческа (Pierro della Francesca, 

1412–1492) и Лука Пачоли (Luca Paciolli, 1445–1517).

O интензитету развоја математике у периоду ренесансе говори следећи цитат:

,,Oд друге половине 16. века, размаци између математичких резултата се 

више не мере хиљадама па чак ни стотинама година, већ чешће годинама, а ређе 

деценијама“ (Божић, 2002:178). 

Из тог периода издвајамо најзначајније математичаре који су својим делима 

утемељили модерну математику. Рене Декарт (Rene Descartes, 1596–1650) својим ка-

питалним делом Геометрија, заувек повезује алгебру и геометрију и тиме заснива 

аналитичку геометрију. Овај период новог погледа на свет, назван је по латинизованој 

верзији његовог имена Картезијанство. Проналазачи, односно утемељивачи кал

кулуса (рачуна са диференцијалима и интегралима) су Готфрид Лајбниц (Gottfried 

Wilhelm von Leibniz, 1646–1716) и Исак Њутн (Isaac Newton, 1643–1727). Њутн до 

метода флуксија долази 1671. године, a Лајбниц из посредне комуникације са њим, 

1675. године први пут користи ознаку за интеграл. Леонард Ојлер (Leonhard Euler, 

1707–1783), интегрисао је диференцијални и интегрални рачун у целовиту матема-

тичку дисциплину коју данас називамо математичка анализа. Карл Фридрих Гаус 

(Carl Friedrich Gauss, 1777–1855) сматра се, уз Ојлера, за последњег математичара у 
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историји који је познавао целокупну до тада познату математику. Осим тога, он је дао 

огроман допринос развоју алгебре, геометрије и математичке анализе. Еварист Галоа 

(Evariste Galois, 1811–1852) је, указујући на велике могућности примене теорије гру-

па, утемељио теорију група као потпуно нову математичку дисциплину.

На крају наводимо да је оснивач теорије скупова Георг Кантор (Georg Cantor, 

1845–1918), у свом првом значајном раду o теорији скупова 1873. године, дока-

зао истобројност природних и рационалних бројева (пребројивост разломака). 

Излагањем знаменитог немачког математичара Хилберта (David Hilbert, 1862–1943) 

на Светском математичком конгресу у Паризу 1900. године, одато је признање 

Пеановој аритметици (Giuseppe Peano, 1858–1932). Тим конгресом закључен је век 

у коме је формирана савремена математика.

2.2. сажет приказ истОрије аритМетике и пОјМа разлОМка

Број, бројање и аритметичке операције пропедевтички се формирају код људи 

у најранијим епохама цивилизације, а развијају упоредо са општим напретком 

људске свести. Питагора и његови следбеници су сматрали да бројеви владају све-

том, и да се у средишту свега налази arithmos – број. О значају природних бројева, 

који се јављају као резултат постепеног апстраховања, говори следећа Кронекерова 

(L. Kronecker, 1823–1891) мисао: ,,Бог је створио целе бројеве, а човек све остало“ 

(Bell, 1986:477). Термин Аритметика (од грчких речи arithmos – број и techne – 

умеће) своје порекло дугује питагорејцима и првобитно је представљала науку о 

бројевима и вештини рачунања. 

Рани период развоја аритметике карактеристичан је по томе што се постепено 

развија процес рачунања, појављују се могућности његове неограничене примене и 

ствара практична аритметика у којој се решавају посебни конкретни аритмети чки 

задаци. Међу прве ,,писане“ аритметике можемо сврстати и математичке списе (на-

стале око 2000 год. п.н.е.), забележене на глиненим таблицама у Месопотамији, и 

на папирусима у Египту. Ови рукописи представљали су приручнике са практичним 

проблемима из рачуна.

Аритметику античке Грчке, поред Питагоре (560–500. год. п.н.е.), обележили 

су својим делима математичари Еуклид (325–265. год. п.н.е.), Еудем (350–290 год. 

п.н.е.) и Никомах (60–120. год. н.е.). Од тринаест књига Еуклидових елемената, 
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садржај седме, осме и девете посвећен је аритметици, односно научном изучавању 

целих (природних) бројева. У тим књигама он развија елементарну теорију бројева, 

испитује особине природних бројева, описује дељивост целих бројева и бесконач-

ност броја простих бројева. Грчким математичарима је био познат и начин издвајања 

простих бројева из природног низа, који је према Ератостену (276–194 год. п.н.е.) 

добио назив Ератостеново сито. Никомах у свом делу Увод у аритметику (1. век) 

први пут помиње термин природан број, који је преведен на латински као ,,numerica 

naturalis“. Он систематски разматра поједине врсте природних бројева као што су 

парни и непарни бројеви, прости бројеви, а проучавању пропорција посвећује по-

себну пажњу. То је прво забележено дело у антици које аритметику третира као 

самосталну дисциплину, независно од геометрије. 

Арабљани, који су од Индијаца преузели методе писања бројева и рачунања, 

имали су пет рачунских радњи, сабирање, одузимање, множење, половљење и 

дељење. Наслоњен на грчку традицију и индијска сазнања најпознатији арапски 

математичар Абу Џафер Мухамед Ибн Муса Ал Хорезми (око 780–850. год.), систе-

матски заснива декадни бројевни систем и његово записивање у позиционом обли-

ку са ознакама за сваку цифру. Његово дело Хисаб ал џабр вал мукабала, у прево-

ду ,,Књига о свођењу и двоструком одузимању“, трактат о алгебри, засновано је на 

индијско-арапским бројевима. Из конструкта ал џабр (свођење) је и настао назив за 

алгебру. Такође, термин алгоритам своје порекло дугује имену Ал Хорезми, које на 

латинском гласи Al goritmi (Божић, 2002). 

У Европи до 12. века математичари су разматрали само посебне конкретне 

задатке теоријско-бројчаног карактера. Од радова тог времена највећи траг за даљи 

развој аритметике оставили су радови Леонарда Пизана Фибоначија (Leonardo 

Pisano Fibonacci, 1170–1250). У свом делу Libber abaci (Књига о рачунању, 1202), 

објављује индијско-арапски позициони систем бележења бројева и уводи цифре 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. Такође, описује стандардне поступке за множење и дељење 

које и данас користимо, и наводи велики број проблемских задатака. Између оста-

лог, он у истој књизи први користи термин количник. Промовисањем позиционог 

декадног система Фибоначи утемељује модерну аритметику и ,,њене“ поступке. 

Иако је у доба ренесансе математика имала најинтензивнији развој, до 19. 

века не постоје значајније промене у схватању и примени аритметике. Овај пери-

од карактерише увођење термина и математичких симбола у аритметику. Немачки 
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математичар Јохан Видман (Johann Widmann, 1460–1498) употребио је у својој ра-

чуници 1489. године први пут знаке плус (+) и минус (–), не објаснивши њихово по-

рекло. Данашњи знак једнакости (=) први пут је употребљен 1557. године, од стране 

енглеског лекара и математичара Рикорда (Robert Record, 1510–1558). Италијански 

математичар Рафаело Бомбели (Rafaelo Bombelli, 1526–1572), уместо дотадашњег 

подвлачења израза, уводи заграде и утврђује њихову употребу. Холандски матема-

тичар Симон Стевин (Simon Stevin, 1548–1620) у књизи Десета, 1585. године уво-

ди децимални запис и децималну тачку. Енглез Вилијам Отред (William Oughtred, 

1574–1660), као симбол множења увео је знак ,,х“. Такође, као знак за множење 

коришћено је и слово М (од Мultiplication). Од многих знакова за множење дуго се 

користио знак правоугаоника, као симбол који значи да се његова површина добија 

множењем страница. Две тачке (:) као знак дељења и тачка (•) као знак множења, по-

тичу од славног немачког филозофа и математичара Лајбница (Leibniz, 1646–1716).

Основу за утемељење савремене аритметике, својим фундаменталним делима, 

дали су Георг Кантор (Georg Cantor, 1845–1918.) и Ђузепе Пеано (Giuseppe Peano, 

1858–1932). Оснивач теорије скупова немачки математичар Кантор, који је дока-

зао еквипотентност рационалних и природних бројева, уводи појмове кардинални 

бројеви и ординални бројеви, као и појам добро уређеног скупа. Италијански математи-

чар Ђузепе Пеано извршио је 1889. године аксиоматизацију природних бројева у раду 

под називом Arithmetices principia, nova methodo exposita. Ове аксиоме су познате као 

Пеанове аксиоме, а последњи, пети, представља аксиом математичке индукције. 

Значајан допринос аритметици дао је и немачки математичар Готлоб Фреге 

(Friedrich Ludwig Gottlob Frege, 1848–1925), који у својим радовима Основа аритме

тике (1884) и Основни закони аритметике (1893) истиче сводивост аритметике на 

логику и указује на основне правце у заснивању математике у будућности. По њему 

и енглеском филозофу – математичару Раселу (Bertrand Rusell, 1872–1970), природ-

ни бројеви се уводе као кардинални бројеви коначних скупова. Данас је аритмети-

ка, за коју је Гаус (Friedrich Gauss) рекао да је ,,краљица математике“, укључена у 

теорију бројева, која чини посебну област математичких наука. 

Одређење појма разломка појављује се независно и много касније од појма 

целог броја, а потиче од латинске речи frangere, што значи преломити. Прве ,,писа-

не“ аритметике сведоче да су се разломцима служиле и најстарије цивилизацијске 

културе. Египћани су користили хијероглифско писмо из кога је проистекао не-
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практичан адитивни систем нумерације, па су тиме и поступци за разне матема-

тичке операције били веома сложени. Из староегипатских рачуница – папируса 

(2. век п.н.е.) види се један висок степен знања из области аритметике. Садржина 

ових рукописа не протеже се само на четири врсте рачунања (бинарне операције) 

са целим бројевима, већ обухвата и обичне разломке. Типично за Египћане је да 

су скоро искључиво употребљавали јединичне – основне разломке ( 1
n

). Оста-

ле разломке (облика m
n

), осим 2
3

 и 3
4

, представљали су као збир разломака са 

јединичним бројиоцима (јединичних разломака). За писање оваквих разломака 

употребљавали су хијероглиф за уста . Тај знак се изговарао po, а означавао 

је ,,део“ записа јединичног разломка који се данас представља као 1 са разломачком 

цртом. На пример, за разломак 1
100

 користили су симбол . Једино су за писање 

разломака 1
2

, 2
3

 и 3
4  

имали посебне симболе. За писање 1
2

, која се често понављала, 

користили су знак , за 2
3

симбол  , док су за 3
4

 користили симбол . 

Писали су изразе са имениоцима поређаним по величини, а у једном изразу 

исти именилац могао се појавити само једном. У проблему из Рајндовог папируса, 

разломак 2
97

 изражен је као збир 1 1 1
56 679 776

+ + , у коме су наведени јединични 

разломци представљени египатским хијероглифима. Такође, да би представили 2
5  

писали су 1 1
3 15

+  (Стајић, 1929). 

Коришћење јединичних разломака са увођењем посебних термина присутно 

је и данас. На пример, у изражавању квалитета драгоцених метала, термин карат 

означава 
24
1  део чистог злата у одређеној легури.

У Месопотамији су сматрали да је вредност њиховог хексагезималног 

бројевног система у томе што им омогућава рачунање и са разломцима. Рачунање 

са рационалним бројевима представљало је једну општу, хомогену методу која се 

доследно спроводила. Све разломке представљали су у хексагезималном систему, 

у шездесетинама. На пример, код разломка 3
5  

прво би претворили петину у шез-

десетине 1 1 12 12 ,
5 5 12 60

⋅
= =

⋅
а затим добијени разломак помножили са 3, тј. 12 363 .

60 60
⋅ =

Уколико би требали да саберу два разломка, на пример 5
6

 и 2 4
15  

, прво би оба 

претворили у шездесетне разломке а затим би их сабрали:

5 4 50 16 66 6 12 2 2 3 3 .
6 15 60 60 60 60 10

+ = + + = = + =

Ако се неки разломак није могао представити тачно у шездесетинама, они су 

га изражавали бар приближно тако. 
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Како нису имали погодних метода за вршење чак и основних операција, ко-

ристили су разне врсте табела. Дељење су сводили на множење према формули 

a b a
b

: = 






1 . Да би ова формула могла да се користи био је развијен велики број та-

бела раципрочних бројева 1
b

, и њихових (тачних или приближних) вредности у хек-

сагезималном систему. Ове табеле су очигледно представљале практичан прируч-

ник за рачунање са разломцима (Божић, 2002).

Грци су бројевима називали само целе позитивне (природне) бројеве, да би 

касније почели да и разломке називају бројевима. Разломке чији су имениоци и 

бројиоци били природни бројеви називали су однос бројева. Седма књига Еуклидо

вих елемената посвећена је управо разломцима, које су Грци иначе записивали на 

разне начине. Попут Египћана, често су један разломак разлагали на разломке са 

јединичним бројиоцем. Такви (јединични) разломци обично су представљени само 

њиховим имениоцима, који су обележени још са једном или са две запете као наши 

акценти, на пример, i β’ = 
12
1 . Код других разломака, бројилац и именилац писа-

ни су један до другога, на пример, νε, ρςβ” = 
92
55 . У Хероновој геометрији имени-

лац је писан два пута, нпр. κγ’λγ”λγ” = 
33
23 , док је Диофант писао именилац изнад 

бројиоца, 
ε
λ

3
5= .

За разломке 
2
1  и 

3
2

 
имали су, као и Египћани, засебан знак. У астрономији, 

Грци су по угледу на Месопотамију, од 2. века п.н.е. употребљавали шездесетичне 

разломке, код којих су писани само бројиоци а имениоци су распознавани по акцен-

тима, нпр. μοιρων (= степен) μΖμβ’μ” = 470 42’ 40” (Стајић, 1929).

Индијци, као и Арабљани, разломке су писали у облику a
b

, без разломачке 

црте. Мешовите бројеве писали су тако што су целе бројеве записивали не испред 

разломка, већ изнад разломка, на пример,

14
2
9

0
1
2

0
7
8

2 = 14 , 1 = , 7 = .

9 2 8

У Европи, назив разломак уводи Леонардо Фибоначи у Књизи о Абаку (1202), 

преузевши га од Арапа. Као симбол дељења, он први користи разломачку црту да 

одвоји бројилац од имениоца (дељеник од делиоца). Облик 1
n

 је настао од 1 f n, где 

f значи разломак (од италијанске речи fratto, што значи подељен, разломљен).



48

Теоријске основе истраживања

Међу истакнуте аритметичаре средњег века убраја се и Јорданус Немораријус 

(Jordanus de Nemore, 13. век). По угледу на Еуклидову геометрију, он је у свом делу 

Аритметика (The De Elementis arismetice artis, 1278), које обухвата десет књига 

у рукопису, сумирао комплетну тадашњу аритметику са преко четиристо аритме-

тичких правила. На јасан начин описане су и операције са разломцима. На пример, 

обични разломци множе се кад се бројилац бројиоцем, а именилац имениоцем пом-

ножи. Међутим, он дели разломке делећи бројилац бројиоцем и именилац именио-

цем, а сада се бројилац множи реципрочном вредношћу имениоца. 

Немачки математичар Михаел Штифел (Michael Stifel, 1487–1567) у свом делу 

Arithmetica integra (1544) утврдио је правила за дељивост бројева од 2 до 10. Он је 

увео негативне бројеве, који су по његовом објашњењу мањи од нуле, и дао је пра-

вило за дељење два обична разломка, које је и данас у употреби. Холандски матема-

тичар Симон Стевин први је увео терминологију и нотацију за децималне разломке 

(1585). Он наводи примере, 3  7  5  9 , који имају следеће значење: 3 прима 

(десети део јединице), 7 секунди (десети део прима), 5 трећих, и 9 четвртих, или 3
10

, 
7

100
, 5

1000
, 9

10000
, што износи 3759

10000
. Бројеве написане на овај начин назива де

цимални бројеви. У свом делу Кључ математике (Clavis Mathematicae,1631), енглез 

Вилијам Отред (William Oughtred, 1574–1660) описао је хинду-арапску нотацију и 

децималне разломке. Шкотски математичар Непер (John Napier, 1550–1617) уво-

ди децималну тачку и коначно уобличавa начин писања десетичних разломака 

(Петковић и Петковић, 2006).

У даљем развоју појма разломка као рационалног броја (од латинске речи ratio, 

што значи и ум, разум али и количник), прво се користио принцип перманенције за 

проширивање бројевних скупова. Данас су разломци, као и остали бројеви, пред-

мет истраживања посебне математичке дисциплине под називом теорија бројева.

2.3. развОј учења и наставе аритМетике  

са садржајиМа О разлОМциМа

Учење и настава математике развијали су се упоредо са развојем математике 

као науке. Првобитно то није био организован облик образовања, већ су се матема-

тичка искуства преносила са старијих генерација на млађе. Тек у античкој Грчкој, 
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са настанком првих школа, јавља се организован процес математичког образовања. 

Иако образовање није било масовно, формирано је више (приватних) школа у којима 

се поред филозофије, астрономије и музике, изучавала и математика. Познате школе 

из тог периода носиле су назив по својим оснивачима – филозофима (Милетска шко-

ла, Еуклидова школа, Платонова школа, Питагорејска школа). До периода ренесан

се (18. век) и масовног отварања школа, учење математике било је доступно тек ма-

лом броју интелектуалне аристократије. Са увођењем предметно-разредно часовног 

облика наставе, од стране познатог чешког педагога и реформатора Ј. А. Коменског 

(Jan Amos Komensky, 1592–1670), настаје прекретница у образовању. Значајан допри-

нос унапређивању наставе математике дао је Песталоци (Johann Heinrich Pestalozzi, 

1746–1827), оснивач народне школе и пионир систематске наставе математике. Сре-

дином 19. века Дистервег (Adolph Diesterweg, 1790–1866) поставља темеље савреме-

не наставе математике, заснивајући је на спрези између васпитне, образовне и прак-

тичне димензије наставе (Пинтер, Крекић и Ћетковић, 2002). 

За разлику од геометрије, која је још од Еуклида па све до данас развијана ка 

облику аксиоматског система, аритметика (рачун) се од античке Грчке па до XIX 

века преносила релативно неповезаним знацима и правилима рачунања. Савремена 

аритметика заснива се двојако: скуповно на основу кардиналности, и аксиоматски 

на основу Пеанових аксиома, или заменом његове пете аксиоме (принцип матема-

тичке индукције) принципом добре уређености скупа природних бројева (Липков-

ски, 2010). У складу са наведеним развијала се и методика наставе аритметике, до 

данас актуелног скуповно-аксиоматског приступа. 

Принцип обавезног школовања у Европи уводи се средином 16. века, обја-

вљивањем првих наставних планова и отварањем школа. У европским школама 

појављује се ,,нова“ аритметика заснована на декадној нумерацији. До тог доба 

Европљани су се користили справама за рачунање (абакус) и римском или слов-

ном нумерацијом. Тадашњу рачунску наставу карактерисао је механицизам, који 

се састојао у понављању рачунских поступака и правила, без адекватних уџбеника. 

Аритметика се тек разрађивала, дељење је представљало тешку и компликовану 

операцију, а прави и децимални разломци су се тек уводили. Допринос напретку 

наставе рачуна у том периоду дао је немачки математичар Адам Ризе (Adam Riese, 

1492–1556). Он даје упутства за темељно проучавање аритметике, уводи позицио-
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ни декадни бројевни систем и писмено рачунање. У својој књизи Рачунање црта

ма и перима (1522), рачунање дели на усмено (на абакусу) и писмено (рачунање пе-

рима). По њему, свака рачунска операција почиње дефиницијом, затим се дају пра-

вила која најчешће почињу са ,,Ради овако...“, и завршава примерима (Моачанин, 

1956). Увођење позиционог система бројева допринело је даљој изградњи појма 

основних и децималних разломака, као и операција са разломцима. Тада се сматра-

ло да рачунање разломцима спада у највише домете математичког знања ученика. 

Рачун као обавезни наставни предмет, који је подразумевао и садржаје о раз-

ломцима, у школама је уведен тек у 17. веку. Почетком 18. века експанзија наука, 

као и појава просветитељског покрета и развој педагошке мисли, изазивају напре-

дак и у настави математике и рачуна. У то време појављују се први уџбеници и ме-

тодике рачуна. По Моачанин П. (1956), Христијан Пешек у свом делу „Главни кључ 

за аритметику“, првој методици рачунске наставе, уз усмено и писмено рачунање 

захтева примену очигледности и поступности у настави. У Немачкој, Базедов (Johan 

Bazedov, 1723–1790) у књизи ,,Убедљива метода рачунске наставе“, приказује рад 

са бројевним сликама, а Рохов (Friedrich Rochow, 1734–1805) уводи распоред гради-

ва у блоковима 1–10, 1–100, 1–1000, ..., по систему декадног бројевног низа. 

За напредак наставе рачуна нарочито на елементарном нивоу заслужна је 

Марија Монтесори (Maria Montessori, 1870–1952), познати италијански педагог. 

Своју методу рачунске наставе коју је најпре применила у забавиштима касније је 

проширила и на основну школу. Настава рачуна заснивана је на игри и дечијој са-

мосталности. Снажан утицај на методику наставе рачуна имали су закључци са Ме

ранске конференције 1905. године, о реформи математичког образовања. На истој 

је прокламована настава која развија способност математичког и функционалног 

мишљења. 

Истакнути немачки методичар Ј. Кинел указује на недостатке преурањених 

апстракција, које воде формализму учењем напамет. У својој књизи Нова изградња 

рачунске наставе (1925) истиче важност бројних слика, ритмичког бројања и 

процењивања бројних количина и резултата рачунских операција. У делима При

рода методике наставе рачуна у немачкој народној школи (1897), Рудолфа Книлин-

га (Rudolf Kneeling) и Прва настава рачуна (1924) Хермана Хазеа (Herman Haase, 

1855–1927), аутори заступају идеју да је бројање основа сваког рачунања. Притом 
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истичу да нема успеха у настави аритметике ако ученик не може јасно представити 

бројевни низ и место сваког броја у низу, и указују на претерану употребу бројних 

слика у рачунској настави (Моачанин, 1956). 

У наведеним делима, као и првобитним европским програмима наставе ра-

чуна, устаљени садржај представљају разломци и операције са разломцима. По 

Магницком (Magnicki, L. F., 1669–1739), тадашња обрада разломака обухватала је 

основне појмове о обичним и десетичним разломцима, упоређивање и операције 

са разломцима (Ševčenko, 1967). Иако Фибоначи још почетком 13. века, као симбол 

дељења користи разломачку црту да одвоји бројилац од имениоца, запис без разло-

мачке црте у Европи задржава примат све до 17. века. После појављивања књиге 

,,Десета“ фламанског математичара Симона Стевина, почиње широка примена де-

цималних разломака, а њиховим увођењем завршен је процес изградње десетичног 

позиционог бројевног система.

У образовној историји код Срба математика односно аритметика је различито 

називана и интерпретирана као рачун, рачуница, наука о рачуну, численица, и сл. 

Анализу стања у области рачунске наставе која обухвата садржаје о разломцима, 

приказаћемо кратким прегледом промена у наставним програмима из рачунице у 

првим основним школама. С обзиром на неповољан друштвено-политички положај 

Србије, која је до 20. века била под турском влашћу, рецепција целокупне европске 

науке обављала се кроз школске институције Срба у Аустро-Угарској. Образовање 

Срба започиње на тлу Војводине крајем 18. века, оснивањем првих народних, нор-

малних (основних) школа. На том подручју настају прве књиге из рачуна, а тадашња 

настава рачуна код Срба развијана је по узору на педагошке идеје аустријских и не-

мачких педагога, Хербарта (J. F. Herbart, 1776–1841), Дистервега (Adolph Diesterweg, 

1790–1866), Кера (Carl Kehr, 1830–1885) и Дитеса (Friedrich Dietes, 1829–1896). 

Прву књигу из математике, на српско-словенском језику, написао је Василије 

Дамјановић, сомборски чиновник. Књига представља први уџбеник елементар-

не аритметике, а штампана је 1767. године у Венецији, под називом Новаја серб

ска аритметика. У њој аутор разрађује основне аритметичке садржаје, којима 

су обухваћени и ,,разбијени“ бројеви – разломци и децимални бројеви. Аврам 

Мразовић (1756–1826), оснивач и управитељ прве српске учитељске школе, 1798. 

године објављује у Будиму, први уџбеник методике наставе математике у Срба, под 
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називом Руководство к науцје числителној. У уводном делу уџбеника, у оквиру 

основних појмова из аритметике обрађује се појам разломка, а касније после обра-

де основних рачунских операција, операције са разломцима. Градиво је изложено 

парцијално и подсећа на програмирани материјал, а излагање је претежно вербал-

ног карактера са малим бројем примера. На крају уџбеника дате су таблице основ-

них рачунских операција (Мразовић, 1798). Код Мразовића је евидентан утицај ме-

ханистичке наставе, коју су неговали Адам Ризе и његови следбеници.

Развој целовитог школског система у Србији започиње у време Првог српског 

устанка, отварањем малих (основних) школа, у којима се уче буквар, часловац, 

псалтир и численица (рачун). Добијањем елемената државности 1830. године, 

образовање у Србији се институционализује и добија на значају. Наставним планом 

прописаним после Сретењског устава (1835), првим општим законом о школама 

(1844) и наставним планом из 1850. године, у основним школама уводи се рачуница 

као посебан наставни предмет (Гаровић, 2011). У складу са честим променама прво-

битних наставних планова и програма (седам, 1838–1899), програми математике за 

основну школу првенствено су развијани у правцу повећања обима, проширивањем 

постојећих и увођењем нових диференцираних математичких садржаја. Основна 

карактеристика тих промена била је прогресија рачунице, од предмета потребног 

за свакодневни живот ка широј функцији развијања интелектуалних способности 

ученика (друга половина 19. века). 

По првом наставном плану из 1838. школовање траје две године, а наставни 

садржаји били су организовани по годинама и класама, без назива предмета. На-

става рачуна обухватала је учење целих бројева, четири рачунске операције, про

сто правило тројно и разломке. Разломци су обрађивани у другој години. У првом 

полугодишту су се најпре изучавали општи садржаји о разломцима (вообште о 

разбијенијима), док су се у другом полугодишту обрађивале операције са разлом-

цима (сва четири вида разбијенија и просто правило тројно). Општим законом о 

школама и новим наставним планом (1844) остварена је потпуна организација шко-

ла. Прецизирано је време трајања школовања, које у селима траје три а у варошима 

четири године, a дотадашњи назив нормална школа промењен је у основна школа. 

Програмом је било предвиђено да настава рачуна почиње у другом полугодишту 

првог разреда, и прво се учио усмени па писмени рачун. Разломци су се изучавали 
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у трећем разреду и то најпре усмено, а затим са бројевима, писмено (о разломцима, 

најпре наизустно, потом с бројевима). Апострофира се употреба очигледних на-

ставних средстава (рачунаљка, мере, новац), а наставни садржаји оријентисани су 

на практичну примену. 

Унапређивање наставе рачуна, половином 19. века, потпомогнуто је штам-

пањем првих уџбеника – Рачуница, са исцрпним објашњењима, примерима и зада-

цима. За наставу рачуна, најпре 1843. излази Рачуница за учећу младеж у народним 

училиштима Књажевства Србије, Симеона Прице, а садржина уџбеника подељена 

је у једанаест поглавља. У деветом поглављу обрађују се разломци, а у наредном 

операције са разломцима, са примерима и задацима за решавање. У уџбенику Крат

ка рачуница за основне србске школе, од Филипа Христића, који је штампан 1850. 

године, разломцима су посвећена три поглавља, а аутор рачуницу дефинише као 

науку која нас учи правилно и лако рачунати (Гаровић, 2011). Овај период обележи-

ло је механичко учење без довољно разумевања, неподељени разреди и недостатак 

уџбеника и наставних средстава (рачунаљки), а Рачуница је представљала предмет 

потребан за сналажење у свакодневном животу.

Промене у области метода наставног рада обележиле су другу половину 19. 

века. Новим наставним програмом из 1850. настава рачуна почиње у првом по-

лугодишту првог разреда а градиво је усаглашено са начином на који је изложе-

но у штампаним уџбеницима. Рад на изради уџбеника прати и виши степен раз-

раде садржаја и методичког поступка, штампањем првих методичких приручни-

ка за учитеље. Значајан допринос утемељењу методике наставе рачуна у том пе-

риоду дао је др Милован Спасић (1818–1908), објављивањем два приручника за 

учитеље. Његови радови, Практична рачуница за учитеље основни училишта 

(1850) и Педагогичнометодично наставленије за учитеље основни школа (1855), 

били су основна методичка литература за учитеље у наредне две деценије. Први 

приручник усмерен је на математичку анализу и објашњење основних рачунских 

поступака и појмова, укључујући дељење са остатком и разломке. У њима нема 

симболичког записивања операцијских знакова, већ су операције и релације ис-

казане речима. У другом делу, аутор је дао разрађенију методичку концепцију у 

којој конкретне математичке садржаје повезује са општим математичким принци-

пима, а код обраде разломака посебно истиче значај дидактичких принципа по-
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ступности, очигледности и учења са разумевањем (Вујисић-Живковић, Дејић и 

Зељић, 2011). 

Наставним планом из 1871. године извршено је диференцирање садржаја по 

предметима, а аритметички садржаји подељени су на блокове бројева по систему 

декадног бројевног низа (1–10, 10–100, 100–1000, ...). Изменом поступка обраде, 

била је предвиђена обрада све четири рачунске операције у оквиру блокова, с тим 

што се прво уводи усмени па писмени рачун. Разломци су се обрађивали тек у чет-

вртом разреду а обухватали су ,,рачунање с простим разломцима у сва четири вида, 

усмено и писмено“, када ученици имају поуздано знање о ,,простим и десетним раз-

ломцима“. У настави рачуна користе се приручници педагога Стевана Д. Поповића 

(1844–1902): Практично предавање из рачуна I, II, и III (1869, 1870), Рад у школи 

(Методика) – за ученике Учитељске школе и учитеље (1872) и Рачуница за основ

не школе: за I и II разред (1878) и за III и IV разред (1879). Овим радовима, Сте-

ван Д. Поповић поставља основне принципе избора и организације аритметичких 

садржаја, чиме уобличава систематичну методичку концепцију наставе рачуна. По 

њему, методику наставе рачуна првенствено треба заснивати на дидактичким прин-

ципима очигледности и самосталне активности ученика, чију суштину чине че-

тири процеса: индукција, понављање, очигледност и вежбање. У наведеним при-

ручницима приметан је висок степен разрађености аритметичких садржаја, који су 

структурисани и подељени на мање тематске целине (Вујисић-Живковић, Дејић и 

Зељић, 2011). Између осталог, он уводи разложени поступак рачунања и очигледно 

представљање бројева путем бројевних слика (Борнова справа), а при обради раз-

ломака истиче употребу руске рачунаљке и штапића. 

Реорганизацијом школе 1882. године, основно школовање је продужено на 

шест година, с тим што су прва четири разреда чинила нижу основну школу, а пети 

и шести разред вишу. Новим наставним планом (1884) извршена је прерасподела 

градива у нижим разредима, чиме су били обухваћени и садржаји о разломцима. 

Наведени садржаји у прва три разреда обрађивани су искључиво усменим путем, 

следећом прерасподелом: у првом разреду изучавало се познавање делова целине: 

половина, трећина и четвртина, у другом делови целине од петине до десетине, 

а у трећем познавање разломака од половине до петнаестине. Обрада разломака у 

четвртом разреду обухватала је следеће садржаје:
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 – ,,Прости разломци од 
2
1  до 

10
1

 
и 

10
9  – усмено и писмено. Бројитељ и 

именитељ. Рачунске радње с разломцима који имају једнаке именитеље, 

изузимајући радњу множења.

 – Појам о десетним бројевима, у свези са познавањем метарских мера. 

Писање истих. Рачунање с десетним бројевима само до стотих делова, 

изузимајући радњу множења“ (Пецић, 1887: 67).

Новим наставним планом за ниже основне школе (1891) делимично је измењен 

садржај о разломцима по разредима. Обрада разломака у првом разреду обухвата-

ла је познавање половина, трећина, четвртина и петина, а у другом – познавање ше-

стина, седмина, осмина, деветина и десетина, усмени рачун са разломцима и комби-

новане задатке. У трећем разреду акценат је стављен на мере и мерења и практичну 

примену – ,,познавање и деоба времена“, познавање и рачунање метарским мерама 

и новцем динарског система. У четвртом разреду обрађивани су разломци и писме-

но рачунање с разломцима (,,појам о десетном, стотом и хиљадитом месту као де-

сетног разломка“), ,,просто правило тројно“ и ,,прост интересни рачун“ (Марковић 

и Поповић, 1895: 803–820).

Законом о школама из 1898. године народне школе деле се на ниже школе, 

забавишта и основне школе, и више грађанске и девојачке, а обавезно основно 

образовање сведено је на четири године. Наредне године (1899) донет је нови на-

ставни план, а дотадашња настава рачуна мења назив у Рачуница са геометријским 

облицима. Побољшани су услови рада и опремљеност кабинета очигледним настав-

ним средствима (штапићи, руска рачунаљка).

Допринос развоју наставе рачуна у овом периоду дао је и учитељ Јован 

Миодраговић (1853–1926), ђак прве генерације Учитељске школе у Крагујевцу. Он 

је објавио неколико дела у којима систематизује своја искуства из наставне прак-

се: Практикум – Рад у I разреду основне школе (1880), Најчешће грешке у настави 

и васпитању школском (1894), и Припрема за рад у основној школи (1897). У њима 

афирмише идеје активног учења и разрађује концепт учења рачуна кроз игру. По-

себно разматра начине и поступке вођења ученика од конкретног ка апстрактном 

и издваја три нивоа апстракције (три фазе), које примењује већ у првом разреду, 

уводећи операцију дељење и разломке.
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У формирању појма разломка он најпре упознаје ученике са поступком деобе 

једне целине на једнаке делове. На тај начин изграђује појам основног (правог) 

разломка и прво их упознаје са појмом половине, трећине, четвртине, ..., редом до 

десетине, а процес сазнања о појму разломка заснива се на практичној активности 

ученика (деоба-подела јабука). Иако је тадашњим програмом математике писмено 

рачунање било предвиђено у другом разреду, Миодраговић ипак користи посебан 

начин записивања разломака. На пример, за ознаку јединичног разломка користи 

једну вертикалну црту, где дужина црте зависи од величине делиоца на основу 

кога се именује разломак. Притом, број црта означава величину бројиоца, на при-

мер, једну трећину означава једна црта, две трећине две црте једна до друге, итд. 

(Миодраговић, 1880). Иако симболички запис разломака код Миодраговића одступа 

од већ устаљене симболизације (бројилац, именилац и разломачка црта), он већ у 

првом разреду, на једноставан и очигледан начин приближава ученицима поимање 

разломка као броја, повезујући операцију дељења са разломцима. 

На прелазу између векова квалитет наставе рачунице, посебно изучавања раз-

ломака, значајно је порастао захваљујући чињеници да се усталио један програм. 

Уџбеничка литература знатно је обогаћена, а дидактичка литература довољно је 

квалитетна да замени дотадашња наставленија (упутства) Министарства просве-

те (Гаровић, 2011). У периоду између два светска рата долази до експанзије напред-

них педагошких идеја које су имплицирале и дужину трајања основног образовања. 

Идеја којом се 1929. године предлаже осмогодишње основно образовање реализо-

вана је тек три деценије касније, 1958. године, педагошком реформом школства у 

Федералној Југославији.

Утемељитељ савремене методике наставе математике у Србији односно 

Југославији, Станко Првановић (1904–1982), у раду Методски приручник за изво

ђење наставе аритметике (1958), којим систематизује теорију и праксу наста-

ве аритметике, 9. и 10. поглавље посветио је децималним бројевима и разломци-

ма. У поглављу о разломцима аутор методски, веома концизно, теоријски и прак-

тично објашњава комплетан садржај: појам и значење разломка, проширивање и 

скраћивање разломака, везу децималних бројева и разломака, као и упоређивање и 

рачунске операције са разломцима. 
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По њему, основни циљ обраде разломака јесте припремање ученика за боље 

разумевање децималних бројева. Притом су, првенствено у складу са принципи-

ма проналазачке методе, прецизно теоријски образложене методске појединости 

са адекватним примерима, графичким приказима, дефинисаним правилима и 

симболизацијом (Првановић, 1958). Овим делом постављени су темељи развоја ме-

тодике наставе аритметике, до данас актуелног (двојаког) аксиоматско-скуповног 

приступа. 
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3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНОГ МАТЕМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

У НЕКИМ РАЗВИЈЕНИЈИМ ЗЕМЉАМА ЕВРОПЕ СА 

КОМПАРАТИВНОМ АНАЛИЗОМ САДРЖАЈА О  

РАЗЛОМЦИМА У ОДНОСУ НА СРБИЈУ

Обавезно основно образовање у Србији обухвата једну годину предшколског 

и осам година основног образовања. У постојећем систему образовања обавезно 

предшколско образовање привремено допуњава трајање основног образовања, тако 

да се оно може назвати деветогодишњим. Годишњим планом наставе математике 

за први циклус обавезног образовања, предвиђено је по 180 часова математике у 

сва четири разреда (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 2011). 

У почетној настави математике се поред аритметичких садржаја који заузимају 

централно место, обрађују скупови, геометријски садржаји, алгебарски садржаји и 

мере и мерења, а целокупно градиво је стуктурирано по систему декадног бројевног 

низа. У оквиру обраде аритметичких садржаја у другом, трећем и четвртом разреду, 

изучавају се и садржаји о разломцима. 

У складу са циљевима и задацима наставе математике, у почетној настави ма-

тематике ученици треба да упознају разломак као део целине, да науче да разломке 

записују и упоређују, да одређују део ако је дата целина, као и да одређују целину 

ако је познат њен део (Дејић и Егерић, 2010). Према важећем плану и програму на-

ставе математике, прва етапа формирања појма разломка реализује се у другом по-

лугодишту другог разреда. Ученици се упознају са поступком деобе једне целине 

на једнаке делове, а половљење целине претходи увођењу операције дељења. У овој 

етапи изграђује се појам основног (правог) разломка. Ученици се прво упознају са 

појмом половине, четвртине и десетине, а процес сазнања о појму разломка засни-
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ва се на практичној активности (деоба осносиметричних геометријских фигура ква-

драта, правоугаоника, круга). 

Наредну етапу, која се реализује у трећем разреду, чини увођење осталих де-

лова целине (осталих јединичних разломака): трећине, петине, шестине, седмине, 

осмине и деветине. Уопштава се појам јединичног разломка облика 1
n

, као n-ти 

део од n једнаких делова на које је једна целина подељена. Након усвајања појма 

разломака облика 1
n

, у последњој етапи у четвртом разреду, обрађују се разломци 

облика 
a
b  

(a < b и a, b∈N), укључујући и упоређивање разломака. У складу са сав-

ременим образовањем, које подразумева јасно дефинисане циљеве и високе стан-

дарде, од 2011. године примењују се образовни стандарди постигнућа ученика. Ови 

стандарди представљају исказе (дескрипторе) којима се описују суштинска знања 

и вештине, које ученици треба да поседују на одређеном нивоу, на крају одређеног 

циклуса. Прописаним Општеобразовним стандардима постигнућа у првом циклу-

су образовања за предмет Математика, описани су захтеви на три нивоа из следећих 

области: Природни бројеви и операције са њима, Геометрија, Мерење и мере и Раз

ломци (ЗВКОВ РС, 2011). 

По наведеним стандардима постигнућа из области разломака ученици сти-

чу знања и умења са захтевима описаним на основном, средњем и напредном ни-

воу. На основном нивоу, ученици треба да: умеју да прочитају и формално запи-

шу разломак 1
n  

(n ≤ 10), препознају његов графички приказ, и да израчунају по-

ловину, четвртину и десетину неке целине. Средњи ниво постигнућа подразумева 

да умеју да препознају разломак a
b  

(b ≤ 10, a < b) када је графички представљен на 

фигури подељеној на b делова, да израчунају nти део неке целине и обрнуто, и да 

упоређују разломке облика 1
n  

(n ≤ 10). Описаним скупом исхода, на највишем, на-

предном нивоу ученици треба да умеју да прочитају, формално запишу и графички 

прикажу разломак a
b  

(b ≤ 10, a < b), знају да израчунају део a
b  

(b ≤ 10, a < b) неке 

целине, и да користе то у задацима.

За компарацију основних карактеристика почетне наставе математике са по-

себним освртом на област разломака, са аспекта компатибилности нашег образов-

ног система са развијеним образовним системима неких европских земаља, узећемо 

за пример: Енглеску, Ирску, Француску, Финску, Словенију и Русију.
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3.1. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у енглескОј

Период обавезног образовања у Енглеској (од 5 до 16 година живота) дефини-

сан је Националним курикулумом у односу на старосну доб, кроз четири кључне фазе 

(key stage) развоја образовања: I фаза (5–7 год.), II фаза (7–11 год.), III фаза (11–14 

год.) и IV фаза (14–16 год.) (EACEA: Organisation of the education system in the United 

Kingdom – England, 2009/2010). 

Обавезно основно образовање у Енглеској траје шест година и обухвата децу 

старосне доби од 5 до 11 година. Овај циклус, еквивалентан је ,,нашем“ првом ци-

клусу и подељен је на две кључне фазе (key stage 1 i key stage 2). Прва кључна 

фаза обухвата први и други разред (две године), а друга кључна фаза траје наредне 

четири године, од трећег до шестог разреда. На крају друге кључне фазе, на осно-

ву прописаних образовних стандарда, врши се јединствено национално тестирање 

ученика. Ово тестирање постигнућа ученика нема функцију рангирања за упис у 

средње школе и наставак обавезног школовања наредних 5 година. 

У Енглеској је програм за математику саставни део националног курикулума. 

Садржаји програма у I фази су подељени на две области: Бројеви и облици и Про

стор и мере, док се у II фази овим областима додаје још једна – Манипулисање 

подацима. Програмом се дефинишу исходи („знања, вештине и разумевање – шта 

је то што треба научити“) за сваки од кључних стадијума, и дају се детаљи за 

планирање и учење математике са тежиштем на развијању нумеричке писмености 

(The National Curriculum in England for mathematics, 1999). Осим предлога метода 

рада, указано је на везе стечених знања и вештина са другим предметима, када так-

ва веза постоји. Тако, у току кључног стадијума 1, ученици стичу компетенције 

кроз различите практичне активности, цртања, мерења, истраживања и дискусије, 

уз коришћење математичких идеја у практичним активностима које касније беле-

же коришћeњем слика, речи, бројева и симбола. При томе користе различите изво-

ре и материјале, укључујући ICT (информационе и комуникационе технологије). 

Почињу да развијају математички језик и користе га за дискусију, о методама које 

су користили и објашњавање свог размишљања у току решавања проблема. 

Садржаји о разломцима обрађују се у току кључног стадијума 2 (7–11 година), 

када ученици проширују знање о бројевима и бројевним системима. Поред целих 
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бројева, као посебне тематске целине, обрађују се разломци, проценти, пропорција 

и децимални бројеви. Током овог нивоа образовања (key stage 2), на основу пропи-

саних стандарда из области разломака, у складу са одређеним циљевима и задацима 

обрађују се следећи садржаји: 

 – Јединични разломци, облика ( )
n

n1 10# , као један део неке целине ( 1
3

, 1
8

). 

 – Основни разломци, облика ( , )
b
a b a b10 1# , који имају неколико делова 

једне целине, нпр. 2
3

, 5
8

.

 – Приказивање разломака на бројевној полуправи.

 – Скраћивање разломака.

 – Свођење на једнаки именилац.

 – Упоређивање разломака и приказ на бројевној прави.

 – Веза (једнакост) између децималног броја и разломка у запису 1
2

, 1
10

, 1
100

.

 – Значење процента као броја који представља један стоти део целине, и 

упоређивање процената.

У оквиру децималних бројева као посебне тематске целине, садржај обухвата 

разумевање и коришћење децималног записа са једном и две децимале (за десет-

нине и стотнине), као и препознавање хиљадитих делова (код мерења). Код обраде 

ових садржаја инсистира се првенствено на учењу у реалном контексту. На кон-

кретним примерима који се односе на мерење и мере ученици изражавају различи-

те величине дужине, новца, масе, превођењем одређених јединица мере из мањих 

у веће и обрнуто, упоређују их и приказују на бројевној полуправи (The National 

Curriculum in England for mathematics, 1999:16−28). 

Настава математике у основном образовању одвија се свакодневно, а трајање 

часа је флексибилно, од 50 до 60 минута. Прописани стандарди, као саставни део 

курикулума, нису услов за прелаз из једног разреда у други, већ је напредовање на 

основу хронолошке зрелости као и на основу постигнутих резултата на национал-

ном тестирању. Тако је, сходно резултатима, могуће понављање разреда али и убр-

зано напредовање − акцелерација (прескакање разреда). 

Енглеским програмом математике дефинисани су исходи са тежиштем на 

развијању нумеричке писмености, са ширим значењем те речи. У складу са неоп-

ходном потребом стицања темељних математичких знања потребних за разумевање 

појава и законитости у савременом друштву, садржајима о разломцима који су екс-
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плицитно дати, поклоњена је адекватна пажња. У односу на програм у Србији 

обра да разломака започиње већ са седам година, а садржаји наставних јединица су 

знатно опширнији. За разлику од нашег програма, у почетној настави математике 

обрађује се скраћивање разломака и свођење на једнаки именилац, и указује на везу 

између разломака и децималних бројева. 

Осим разломака, као посебне тематске целине, обрађују се проценти, про-

порција и првенствено децимални бројеви. Обрада наведених тематских целина 

у првом циклусу основног образовања код нас је искључена, а исте се обрађују 

тек у 5. разреду. У Енглеској се код обраде ових садржаја посебно истиче учење 

са разумевањем у реалном контексту, на конкретним примерима са мерењем и ме-

рама. Инсистира се на објашњавању метода и расуђивања коришћењем коректне 

математичке терминологије. Ученици треба да развију способност процењивања 

када је њихов одговор логичан и да имају механизме и стратегије за проверавање 

тачности свог мишљења. Треба да умеју да процењују мерења и бирају погодне 

јединице за мерење. Слични захтеви постоје и код нас, с тим што се не инсистира 

на објашњавању поступака, стратегија и расуђивања. Код нас се ретко користе и 

објашњавају подаци из табела, графикона, дијаграма и графова, на чему се инсисти-

ра у Енглеској, а посебно на бројевној полуправи као неизоставном дидакти чком 

материјалу при обради рационалних бројева.

На основу анализе приказаног програма наставе математике у вези са разлом-

цима, можемо закључити да је програм у Енглеској, за разлику од нашег, напреднији, 

свеобухватнији и да се ученици много раније упознају са актуелним садржајем о 

разломцима.

3.2. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у ирскОј

Иако је период основношколског образовања свих земаља Велике Британије 

идентичан и хронолошки и по броју разреда, курикулуми математике по разредима 

који се односе на разломке, значајније се разликују у Ирској. Програмом матема-

тике у Ирској изучавање садржаја о разломцима планирано је у свим разредима 

основне школе (Mathematics Curriculum In Primary School Of Ireland, 1999). 
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Већ у првом разреду предвиђено је почетно формирање појма разломка, које 

подразумева упознавање деце са поступком деобе једне целине на једнаке дело-

ве и сликовно представљање, као и њихово оспособљавање да разумеју и одреде 
1
2  

до броја 20. У другом разреду наведени садржаји проширују се разумевањем, 

идентификацијом и одређивањем 1
4

 у блоку бројева до 20. Програмом математике 

за трећи разред, област разломка се додатно проширује и продубљује, остваривањем 

одређених циљева и задатака који се односе на:

 – Препознавање једнаких разломака и записа са имениоцима 2, 4, 8 и 10, 

конструисањем и издвајањем јединичних разломака на дијаграму или табе-

ли (елементи класе еквиваленције).

 – Упоређивање разломака са једнаким имениоцем, облика 1
n

, и представљање 

на бројевној полуправи.

 – Разумевање односа (повезивањем разломака и операције дељења), учењем 

на конкретним примерима ( 1
4  

од броја 32 је 8, јер је 32
4  

једнако 8).

 – Израчунавање одређеног јединичног разломка од задатог броја и обрнуто. 

(нпр. Израчунај 1
4  

од броја 12. Ако 1
8  

неког броја износи 6, који је то број?)

 – Употреба и израчунавање разломака на конкретним практичним примерима.

Обрада разломака у четвртом разреду обухвата: идентификацију једнаких раз-

ломака и записа са имениоцима 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 12; упоређивање разлома-

ка са одговарајућим имениоцем и приказивање на бројевној прави; рачунање са 

разломцима на конкретним примерима; израчунавање одређеног броја, на основу 

познате вредности вишеструког основног разломка, облика a
b  

( 10,b a≤ < b ) (нпр. 

ако 3
10  

неког броја износи 45, који је то број); изражавање одређених бројева, пре-

ко разломака других бројева (нпр. број 3 је једнак 1
2  

броја 6); решавање практич-

них проблемских задатака са разломцима (нпр. на канапу дужине од 1 m, одреди 3
4

; 

израчунај 1
5  

од 2500 m).

У петом разреду (еквивалентан је нашем четвртом), изучавање разломака 

продубљује се садржајима који се односе на неправи разломак и мешовити број. 

Ученици представљају неправи разломак као мешовити број и обрнуто, уочавају 

еквивалентност записа, упоређују их и приказују на бројевној правој. Садржајима 

су обухваћене и основне рачунске операције: сабирање и одузимање разломака и 
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мешовитих бројева, као и множење разломка целим бројем. На овом нивоу обрађују 

се децимални разломци, десетнине, стотнине и хиљадите и приказују еквивалент-

ним записима на два начина, разломком и децималним бројем. 

Децимални бројеви, као посебна тематска целина изучавају се већ са осам 

година, од трећег разреда основне школе (еквивалентан је нашем другом разреду). 

Током обраде ове теме, кроз остваривање одређених циљева и задатака, ученици 

се оспособљавају да: идентификују десетине и изразе их у децималном запису  

( 1
10  

= 0.1), одређивањем и издвајањем 1
10

, односно 0.1 од целине са приказом на 

графику, повезују децималне бројеве са разломцима, приказом и упоређивањем 

на бројевној правој, решавају проблемске задатке са децималним бројевима. У 

четвртом разреду обрада децималних бројева обухвата представљање десетнина 

и стотнина у облику разломка и децималног броја, идентификацију месних вред-

ности цифара у децималном запису броја са две децимале (цео број, десетнине, 

стотнине, односно 3.45 = 3+0.4+0.05), као и приказ и упоређивање децималних 

бројева на бројевној полуправи. Изучавање децималних бројева обухвата и рачун-

ске операције: сабирање и одузимање целих бројева и децималног записа са једном 

и две децимале, као и множење и дељење децималног броја једноцифреним бројем. 

У петом разреду, у оквиру децималних бројева као посебне теме, обрађују се и 

проценти. На конкретним проблемским задацима, који подразумевају истраживање, 

посматрање и упоређивање ученици се оспособљавају за разумевање процената и 

њиховог односа према разломцима и децималним бројевима. Последњим шестим раз-

редом основне школе, који хронолошки одговара нашем петом разреду (11−13 година), 

обухваћено је множење разломка разломком, као и дељење целог броја јединичним 

разломком (Mathematics Curriculum In Primary School Of Ireland , 1999:37−88).

За разлику од Енглеске, обавезно основно образовање у Ирској, поред шест 

разреда основне школе, обухвата и период предшколског образовања, a првих пет 

разреда еквивалентно је нашем првом циклусу обавезног основног образовања. 

Програмом математике изучавање садржаја о разломцима планирано је од самог 

почетка школовања много опсежније у односу на Енглеску. Са појмом разломка 

ученици у Ирској се упознају већ у првом разреду, чак две године раније у односу 

на исту популацију ученика у Србији. Садржаји о разломцима, којима је евидент-

но поклоњена значајна пажња, постепено се проширују уз константно изучавање у 

свим разредима. 
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Осим већ поменутих разлика у енглеском програму, за разлику од нашег про-

грама област разломака у Ирској се додатно проширује и продубљује. Ученици се 

упознају са класама еквиваленције једнаких разломака, рачунским операцијама са 

разломцима и решавањем практичних проблемских задатака са неправим разлом-

цима и мешовитим бројевима. Посебна пажња посвећена је децималним бројевима, 

који се као тематска целина, повезивањем са разломцима обрађују већ са осам го-

дина, док се код нас изучавају тек од 5. разреда. Обрада децималних бројева поред 

идентификације месних вредности децимала обухвата чак и рачунске операције са 

децималним бројевима, за разлику од програма у Србији, који не укључује ни рачун-

ске операције са разломцима једнаких имениоца. Осим наведеног, на конкретним 

проблемским задацима, који укључују истраживање, посматрање и упоређивање 

ученици се оспособљавају за разумевање процената и њиховог односа према раз-

ломцима и децималним бројевима.

На основу анализе приказаног програма наставе математике у вези са разлом-

цима, можемо закључити да је програм у Ирској много напреднији и опсежнији од 

програма у Србији. Област разломака се не посматра изоловано, већ се повезивањем 

математичких садржаја инсистира на веома раном, континуираном и вишеструком 

упознавању ученика са рационалним бројевима, на конкретним реалним примерима.

3.3. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у ФранцускОј

Период обавезног образовања у Француској, од 6 до 16 година живота, обу-

хвата основну школу (6−11 год.) и ниже средње образовање (12−16 год.). Обавезна 

основна школа траје пет година и обухвата други и трећи циклус, а школовање 

је обавезно од шесте године (први циклус – предшколско образовање) (EACEA: 

Organisation of the education system in France, 2009/2010). 

Занимљиво је то да у Француској сваки разред основне школе има свој на-

зив. Први разред у основној школи представља припремни курс и означава се са 

CP (cours préparatoire), а односи се на узраст ученика 6−7 година. Следећи разред 

је прва година основног курса за ученике узраста 7−8 година, у ознаци CE1 (cours 

élémentaire) и ова два разреда припадају циклусу 2 – основном учењу. Циклус 3 – 

циклус проширења градива, односно трећи, четврти и пети разред, сачињавају: CE2 
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(cours élémentaire) – друга година основног курса за ученике 8−9 година старости, 

CM1 (cours moyen) – прва година средњег курса односи се на узраст 9−10 година, и 

CM2 (cours moyen) – друга година средњег курса, односно 5. разред узраста учени-

ка 10−11 година. На крају основне школе не постоји посебан завршни испит, нити 

диплома која се односи на завршетак основне школе. Сви ученици имају право и 

обавезу да наставе образовање тако што ће уписати 6. разред, осим у изузетним 

ситуацијама по процени одговарајућег наставника. 

Настава математике у основној школи реализује се свакодневно са по једним 

часом у оба циклуса. Прва два разреда основне школе CP и CE1 (Циклус 2) 

представљају везу између предшколског образовања и основне школе, и усмерена 

су на савладавање основних математичких знања, док наредни циклус (CE2, CM1 

и CM2) треба да обезбеди проширивање знања и вештина, стечених усмеравањем 

ученика да истражују и развијају различите методе (вештине) учења. У оба циклу-

са основне школе, приоритет математичког образовања је решавање проблемских 

задатака, који представљају врхунац математичког учења (Dorier, 2004).

Садржаји о разломцима уводе се већ у циклусу 2 (први и други разред). У 

првом разреду (припремни курс), у оквиру посебне тематске целине Цели бројеви, 

ученици се интуитивно упознају са појмом разломка и децималног броја. На овом 

нивоу они треба да усвоје: основне принципе децималног записа, месну вредност 

цифре у децималном запису са две децимале, као и начин одређивања двоструко 

веће вредности и половине неког броја. Обрада ових садржаја проширује се у дру-

гом разреду (1. година основног курса), у оквиру посебне тематске целине Разлом

ци и децимални бројеви. Акценат је на децималним бројевима а обрада разломака је 

елементарна, и служи само као припрема ученика за боље разумевање децималних 

бројева. Разломци се повезују са дељењем и дефинишу као однос деобе једне це-

лине ( 4
3  

се виде као четворострука вредност трећине целине). Најпре се обрађују 

основни разломци и појмови, половина, трећина, четвртина, десетнина и стотнина, 

а рачунање са разломцима ограничено је само на сабирање разломака са једнаким 

имениоцем. На овом нивоу, ученици такође треба да знају да неправи разломак 

представе (запишу) у облику мешовитог броја. 

Обрада децималних бројева је много опсежнија, а садржај је распоређен у окви-

ру сва три курса циклуса 3. На курсу CE2 (cours élémentaire – основни курс) обрађује 
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/ утврђује се значење – месна вредност цифара у запису броја са две децимале (цео 

број, десетнина, стотнина). Наредним курсом CM1 (cours moyen − средњи курс 1), 

који је еквивалентан нашем 3. разреду, обухваћено је: представљање децималног 

записа у облику разломка и обрнуто; одређивање двоструке/четвороструке вред-

ности и половине/четвртине неког броја; упоређивање децималних бојева и при-

каз на бројевној полуправи; сабирање и одузимање децималних бројева; множење 

децималног броја декадним јединицама 10, 100 и 1000; дељење децималног броја 

једноцифреним бројем. У последњој години основне школе, на курсу CM2 (cours 

moyen − средњи курс 2), утврђују се стечена знања и додатно проширује садржај, 

којим је обухваћено: дељење децималних бројева декадним јединицама 10, 100 и 

1000, множење децималног броја једноцифреним бројем, пропорција и правилно 

заокруживање приближних вредности (Dorier, 2004).

Сходно наведеном, уочљиво је да је програм наставе математике у Француској 

структурално врло специфичан. Са изучавањем разломака се такође започиње раније 

у односу на програм у Србији, али је обрада разломака елементарна, и служи само 

као припрема ученика за боље разумевање децималних бројева. Дакле, акценат је 

првенствено на децималним бројевима, који почињу да се изучавају већ са девет го-

дина и чија је обрада много темељнија. Већ тада ученици усвајају основне принципе 

децималног записа и правила рачунских операција са децималним бројевима. При-

том, поред сабирања и одузимања, програмом је чак обухваћено и множење и дељење 

децималних бројева једноцифреним бројем и декадним јединицама. Са друге стране, 

обрада разломака је на интуитивном нивоу, повезује се са дељењем и дефинише као 

однос деобе једне целине. Осим рачунања са разломцима које је ограничено само на 

сабирање разломака са једнаким имениоцем и увођења неправог разломка и мешови-

тог броја, садржајно нема значајнијих разлика у односу на програм у Србији. 

На основу анализе приказаног програма наставе математике у вези са разлом-

цима, можемо закључити да се суштинска разлика између програма у Француској и 

Србији односи се на децималне бројеве. Иако се са обрадом ових садржаја у Србији 

започиње тек у вишим разредима основне школе, у Француској је изучавање деци-

малних бројева од примарног значаја у почетној настави математике. 
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3.4. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у ФинскОј

Обавезно основно образовање у Финској се реализује у периоду од 6 до 15 

година старости деце, и обухвата једну годину предшколског образовања и девет 

година основне школе. Деветогодишња основна школа подељена је по разредима 

у три циклуса: први обухвата 1. и 2. разред, други од 3. до 5. разреда, и трећи од 

6. до 9. разреда. Прва два периода основне школе еквивалентна су нашем првом 

циклусу основног образовања. Националним програмом за математику (Finnish 

National Curriculum for Mathematics, 2009) дефинисан је план и програм наставе 

математике у основној школи, којим су прописани математички садржаји у оквиру 

сваког циклуса. Настава математике се, у прва два периода основне школе (наш 

први циклус), реализује кроз пет тематских целина: Бројеви и операције, Алгебра, 

Геометрија, Мерење и Обрада података и статистика. 

Садржаји о разломцима се, и у првом и у другом циклусу основне школе, 

обрађују у оквиру тематске целине Бројеви и операције. У првом циклусу уче-

ници се упознају са појмом разломка на конкретним примерима у пракси. Кроз 

остваривање одређених циљева и задатака, на крају другог разреда они треба да 

разумеју јединичне разломке у запису 1
2

, 1
3

, 1
4

, и да знају како да их представе 

у одређеним ситуацијама, на конкретним средствима. У другој етапи основног 

школовања, од трећег до петог разреда, обрада разломака се проширује увођењем 

нових садржаја: дељење у размери, дељење на делове, дељивост; појам разломка, 

именовање разломака; појам децималног броја; однос између разломака, децимал-

них разломака и процената; сабирање и одузимање разломака, децималних разло-

мака и њихово множење и дељење природним бројем. На крају овог периода, уче-

ници треба да стекну следеће способности: 

 – Представљање децималног разломка у облику децималног записа и обрну-

то, и примена на конкретним примерима. 

 – Разумевање концепта разломака, броја као дела целине – основни разлом-

ци, облика 1
n

 и a
b  

(b ≤ 10, a < b) и неправи разломци a
b  

(b < a). 

 – Представљање разломка на више начина − различитим методама (скуп, 

дуж, правоугаоник).

 – Упоређивање разломака у оба записа.

 – Рачунске операције са разломцима. 
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Фински образовни систем са индексом образовања 0.993 (2008. год.) спада у 

најнапредније образовне системе у свету. Програмом математике за основну школу 

у Финској, са изучавањем разломака се, као и у Србији, започиње у другом разреду. 

Најпре се изграђује појам основног разломка, а процес сазнања о појму разлом-

ка заснива се на практичној активности и конкретним примерима. Касније се, за 

разлику од програма у Србији, изучавање разломака у Финској знатно проширује, 

увођењем нових садржаја који се односе на децималне разломке, децимални за-

пис и проценте, упоређивање разломака у оба записа, као и на рачунске операције 

са разломцима. Посебно се апострофира пинцип очигледности и репрезентација 

разломака на више начина, помоћу дужи, круга, правоугаоника и скупа (Finnish 

National Curriculum for Mathematics , 2009).

Анализом приказаног програма наставе математике у вези са разломцима, мо-

жемо закључити да је програм математике у Финској опширнији и напреднији у од-

носу на програм у Србији, првенстено у делу који се односи на рачунске операције 

са разломцима, а посебно на пропедевтичко учење децималних бројева и процена-

та. Хронолошки и садржајно, сличност постоји само у почетном формирању појма 

разломка као броја (основни разломак).

3.5. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у слОвенији

Обавезно основно образовање у Словенији обухвата период од 6–15 годи-

на старости деце, а организовано је као деветогодишња основна школа, која је 

подељена у три циклуса (тријаде, 3+3+3). Упис у основну школу врши се са шест 

година старости, а прва два циклуса еквивалентна су са нашим првим циклусом 

основне школе. Учитељи у 1. разреду раде заједно са васпитачем, док у 2. и 3. раз-

реду наставу изводе самостално. Наставу у другој тријади заједно реализују и 

учитељи и предметни наставници, док у трећој тријади раде само предметни на-

ставници. Математика представља један од основних предмета у основној школи са 

бројним образовно-информативним, функционално-формативним и васпитним за-

дацима. Основношколско поучавање математике односи се првенствено на основне 

математичке појмове и правила, на начин који је усклађен са когнитивним развојем, 

способностима и природним окружењем ученика, учењем у реалном контексту. 
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Програмом математике за основну школу дефинисани су циљеви, задаци и 

исходи учења математике, посебно за сваки период (тријаду) (Program osnovna šola 

Matematika – Učni načrt, 2011). Математички садржаји, у оквиру сваког образов-

ног периода (фазе) основне школе, подељени су на три главне области: Геометрија 

и мерење, Аритметика и алгебра, и Остали садржаји. Садржаји о разломци-

ма почињу да се изучавају у првој тријади основне школе (еквивалентно нашем 

првом и другом разреду), у оквиру теме Аритметика и алгебра као посебна наставна 

јединица, као и на конкретним примерима, у оквиру наставне јединице Мерење. 

Остваривањем одређених циљева и задатака у овој тријади, у оквиру наставне 

јединице Рационални бројеви, ученици треба да стекну следеће способности:

 – препознају, описују и именују половину, четвртину и трећину на конкрет-

ним предметима (чоколада, торта, итд.);

 – препознају целину и део целине на моделу са слике;

 – деле целину на једнаке делове, на конкретним сликама (моделима) у равни;

 – именују део целине на конкретним примерима, и записују га у облику раз-

ломка (нпр. четвртина - 1
4

, половина - 1
2

).

Већ у овом циклусу, у оквиру мерења, при обради мерних јединица за но-

вац и њихових вредности (еуро, цент), ученици се упознају са децималним запи-

сом, читањем записаних новчаних вредности у децималном запису (нпр. 2.15 ЕУР 

читају као 2 еура и 15 центи).

У другом циклусу основне школе (еквивалентан са нашим 3. и 4. разредом), 

изучавање разломака се знатно проширује. Садржаји о разломцима обрађују се у 

оквиру тема Аритметика и алгебра и Геометрија и мерење, са више наставних 

јединица. Дефинисањем оперативних циљева за наставну јединицу Рационални 

бројеви, која се обрађује у саставу теме Аритметика и алгебра, одређени су кон-

кретни садржаји са задацима, где ученици:

 – деле целину (модел са слике) на једнаке делове (половина, трећина итд.) и 

записују део целине разломком ( нпр. 1
3

, 3
4

, 2
5

, итд.);

 – одређују целину на основу датог дела целине на моделу са слике;

 – израчунавају вредност једног дела целине, када је позната целина (нпр. 1
3

од 18) и одређују вредност целине, када је познат њен део (нпр. 1
3  

од__= 5). 
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У складу са дидактичким принципима очигледности и учења са разумевањем, 

у настави се првенствено користе модели-слике, у циљу визуализације разломака, 

на основу којих ученици: 

 – препознају еквивалентне записе делова целине (нпр. 1
2  

= 2
4

);

 – одређују колики део целине је приказан на датој слици или моделу;

 – графички или са моделом илуструју делове целине;

 – израчунавају део целине (нпр. 2
3  

од 15 =__);

 – користе начин рачунања делова целине у текстуалним задацима;

 – идентификују делове који су већи од целине, и записују их у математичком 

облику, мешовитим бројем (нпр. једна торта и још пола: 1 1
2

, две јабуке и 

четврт јабуке: 2 1
4

).

Такође, помоћу модела са слике (без рачунања) сабирају и одузимају делове 

целине:

 – препознају делове целине, који су већи или мањи од целине и записују их у 

облику разломка – основни и неправи разломци;

 – мерни број изражен разломком, представљају целим бројем погодне мерне 

јединице (нпр. 3
4  

h=__min.);

 – усвајају концепт разломка и употребљавају изразе бројилац, именилац, раз-

ломачка црта;

 – приказују дати разломак на бројевној правој, и графичком приказу разлом-

ка придружују одговарајући разломак;

 – усвајају појам децималног разломка, записују га децималним бројем и об-

рнуто;

 – разумеју значај децималне тачке и користе децималне бројеве са једном, 

две и три децимале (десетнине, стотнине и хиљадите);

 – децималне бројеве заокружују на тражени број децимала, записују и читају 

децималне бројеве помоћу дигитрона, упоређују децималне бројеве по ве-

личини и одређују целе бројеве најближе датом децималном броју.

У оквиру исте наставне теме наставном јединицом Рачунске операције и њи

хове особине дефинисани су следећи задаци који се односе на разломке:
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 – сабирање и одузимање децималних бројева (децималних разломака);

 – множење и дељење децималних бројева бројем 10;

 – множење два децимална броја;

 – дељење два цела броја, када је количник децимални број (тестирање);

 – дељење два децимална броја (тестирање);

 – употреба дигитрона при рачунским операцијама са децималним бројевима; 

 – ефикасно и поуздано израчунавање вредности израза са децималним 

бројевима.

Темом Геометрија и мерење, односно наставном јединицом Мерење, 

обухваћени су задаци који се делом односе и на рационалне бројеве: записивање 

новчаних вредности (цена) децималним записом; сабирање и одузимање количи-

на (новца) у децималном запису на конкретним примерима из живота; записивање 

мерених количина целим бројевима, децималним бројевима и разломком (нпр. 5 

dl, 0.5 l, 1
2

l), коришћењем свакодневних животних примера (Program osnovna šola 

Matematika – Učni načrt, 2011).

Иако и образовни систем у Словенији, као и у Србији, почива на наслеђу обра-

зовног система Федералне Југославије, програм почетног математичког образовања 

у вези са разломцима знатно је опширнији. Са изучавањем разломака започиње се у 

првој тријади већ са 6 година, које је посвећено почетном формирању појма разлом-

ка, деобом целине на конкретним примерима. Овај део садржајно је делимично сли-

чан програму у Србији, али хронолошки није, јер се деца у Словенији много раније 

упознају са разломком као бројем. Садржајно, програм се разликује у делу који се 

односи на почетно усвајање појма децималног записа. У Словенији се већ на овом 

нивоу у оквиру мерења, ученици упознају са децималним записом на конкретним 

примерима са новчаним јединицама. У другој тријади (наш 3. и 4. разред), обрада 

разломака додатно се продубљује новим садржајима у оквиру рационалних бројева. 

Усваја се појам децималног разломка, децимални запис разломака, упоређивање де-

цималних бројева и заокруживање на тражени број децимала (1, 2 и 3 децимале). 

Поред операција са разломцима, првенствено се уводе рачунске операције са деци-

малним бројевима, којима је обухваћено чак и множење и дељење два децимална 

броја, применом на конкретним примерима.
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Анализом приказаног програма наставе математике у вези са разломцима, мо-

жемо закључити да је програм математике у Словенији значајно напреднији у од-

носу на програм у Србији. Са пропедевтичком обрадом започиње се много раније, 

првенствено у делу који се односи на рачунске операције са разломцима, а посебна 

пажња поклања се раном увођењу децималног записа и аритметичким операцијама 

са децималним бројевима.

3.6. ОснОвнО МатеМатичкО ОбразОвање у русији

Руски образовни систем усмерен је према интелектуалном, емотивном, морал-

ном и физичком развоју појединца са циљем да код њега развије способности које 

ће му омогућити да се прилагоди савременом животу у друштву, и да га адекватно 

усмери у вези са даљим стручним образовањем. Са стопом писмености од 98% 

(већа од већине земаља западне Европе) спада у најмасовније образовне системе у 

свету, а састоји се од обавезног основног образовања и високог образовања. Оба-

везно основно образовање обухвата период од 6. до 15. године живота и подељено 

је хронолошки на две фазе: основну школу (6−10. год.) и ниже средње образовање 

(11−15. год.). На крају сваке фазе школовања организује се завршни испит, на 

основу кога се ученицима додељују сертификати о стеченом степену образовања. 

Обавезна основна школа стандардно траје четири године и еквивалентна је нашем 

првом циклусу основног образовања. 

Програмом математике за основну школу (Стандарт основного общего об-

разования по математике, 2004), који је дефинисан на основу прописаних опште-

образовних стандарда за предмет математика, одређени су минимални матема-

тички садржаји са дескрипторима постигнућа ученика, којима је обухваћена и об-

ласт разломака. У оквиру тематске целине Аритметика, као посебне наставне 

јединице обрађују се Разломци, Децимални бројеви и Рационални бројеви. Пропи-

саним минималним математичким садржајима обухваћено је одређивање највећег 

заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, као и дељење са остатком. 

Обрадом разломака обухваћени су следећи садржаји: формирање појма разломка, 

усвајање концепта разломка, основни разломци, неправи разломци, упоређивање 

разломака, одређивање дела ако је позната целина и целине ако је познат њен део, и 

аритметичке операције са разломцима једнаких имениоца. 
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У оквиру децималних бројева, обрађују се: повезивање разломака са деци-

малним записом, појам децималног броја, месне вредности цифара у децималном 

запису са једном и две децимале, упоређивање децималних бројева, аритметичке 

операције са децималним бројевима, представљање децималних разломака у обли-

ку децималног записа и обрнуто.

Изучавање целих бројева, позитивних и негативних, као и апсолутна вредност 

броја, претходи обради рационалних бројева у оквиру којих се обрађују проценти, 

упоређивање рационалних бројева, заокруживање бројева и аритметичке операције 

са рационалним бројевима. 

По завршетку прве фазе обавезног основног образовања, односно четворо-

годишње основне школе, на основу прописаних минималних захтева постигнућа, 

ученици требају бити оспособљени за:

 – коришћење аритметичких операција са разломцима једнаких имениоца на 

конкретним примерима (сабирање и одузимање разломака, множење раз-

ломка природним бројем и разломком);

 – сабирање и одузимање децималних бројева у запису са две децимале;

 – представљање разломака у облику децималног записа и обрнуто;

 – упоређивање разломака и децималног записа приказом на бројевној правој;

 – представљање процената у виду разломака и обрнуто (децимални разлом-

ци);

 – упоређивање рационалних бројева;

 – аритметичке операције са рационалним бројевима;

 – решавање проблемских задатака са разломцима и децималним бројевима 

(Стандарт основного общего образования по математике, 2004).

Анализом приказаног програма почетне наставе математике у вези са разлом-

цима можемо закључити да се програм математике у Русији значајно разликује од 

програма у Србији. С обзиром на укупан период основног школовања које је у Русији 

двоструко краће и еквивалентно је првом циклусу обавезног основног образовања 

у Србији, руски програм математике напреднији је и хронолошки и садржајно. Ова 

разлика је првенствено изражена у пропедевтичком увођењу одређених садржаја из 

скупа Z и Q, који се у Србији обрађују тек у вишим разредима основне школе. То 
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се посебно односи на рачунске операције са разломцима и децималним бројевима 

који су, притом категорисани као минимални садржаји за обраду, евидентно веома 

значајни у почетном математичком образовању. Програмом математике у Србији, на 

истом узрасном нивоу ученика, нису обухваћене чак ни просте рачунске операције 

са разломцима једнаких имениоца. 

На основу свега наведеног, можемо закључити да пропедевтичко учење 

садржаја о разломцима у Србији, хронолошки и садржајно има одређених недоста-

така.

У основном математичком образовању, посебно за млађе разреде, пропедев-

тичка обрада је изузетно значајна и неоправдано је запостављена. На пример, деца 

превише дуг период проведу учећи појмове и специфична правила операција у 

скупу N0. Тај дуги временски интервал основног математичког образовања остаје 

неискоришћен за припремно учење математичких садржаја који се касније изучавају 

у потпуности, а неопходни су сваком појединцу. Након тога, без довољне припреме, 

намеће им се убрзана настава и учење аритметике у скупу Z и Q. 

Разлози за наведено су, пре свега, у спором прихватању структуралних и 

садржајних промена, посебно у домену методичке трансформације појединих мате-

матичких садржаја. Припремна настава пружа неопходна уводна знања и преду-

пређује тешкоће у учењу тих математичких садржаја на вишим нивоима основ-

ног образовања. Примена пропедевтичког, раног увођења садржаја о разломцима, 

значајно би допринела отклањању наведених недостатака.
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4. САВРЕМЕНИ НАСТАВНИ СИСТЕМИ  

И ОБЛИЦИ УЧЕЊА МАТЕМАТИКЕ

Циљ наставе и васпитања није само парцијално усвајање научних чињеница 

и генерализација, већ њихово повезивање у целовите системе којима ће учени-

ци овладати. Савремено доба карактеришу различита схватања циљева и задата-

ка, ослоњена на раније идеје филозофа, социолога, психолога и педагога. Управо 

се дидактика као педагошка дисциплина бави проучавањем процеса организова-

ног поучавања и учења, користећи различите теоријске моделе који су настали као 

резултат дугогодишњег проучавања васпитно-образовних процеса и наставе (Бог-

нар и Матијевић, 2002:28). У циљу што веће ефикасности наставе, утврђујући као 

примарни задатак развијање мишљења код ученика, савремена дидактика, уз помоћ 

психологије, ствара дидактичке системе – наставне стратегије, које представљају 

концепције наставе са одређеном структуром рада у пракси.

У сваком наставном систему исказују се специфичне варијанте у извођењу 

појединих компонената наставног процеса. Реч је заправо о различитом варирању 

односа између три основне компоненте наставе, које чине дидактички троугао – на-

ставник, ученик и наставни садржаји. Притом, у складу са савременим дидакти-

чким теоријама, тежиште рада помера се од учења запамћивањем на активно учење 

ученика, оспособљавањем да самостално долазе до извора информација и знања, 

да знају где се налазе и како се користе. У том контексту посебна пажња се придаје 

стратегијама активирања ученика и настави усмереној на деловање (Terhart, 2001). 

Према критеријуму дидактичког моделовања, постоји више врста наставе који 

омогућују овакву наставничку компетенцију и њима припадају: хеуристичка наста-

ва, егземпларна настава, програмирана настава, проблемска настава, диференцирана 
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настава, и интегративна настава. У складу са циљевима и задацима почетне наставе 

математике који се темеље на принципима познатих савремених приступа настави 

математике у свету, заснованих првенствено на концепту пројектно оријентисане, 

кибернетичко оријентисане и реалистичке наставе, наведени системи наставе често 

се примењују у почетном математичком образовању.

У теоријским и емпиријским студијама које се баве учењем и наставом, по-

себна пажња посвећена је развоју сазнавања кроз образовни процес. Притом се по-

лази од избора садржаја, њихове методичке трансформације и оптималних метода 

за њихову обраду. Као главни циљ образовног процеса сматра се развој мишљења 

ученика, тако да се највећи значај придаје разумевању и мисаоној активизацији 

ученика у наставном процесу. Стално трагање за адекватним оквирима сазнања у 

настави довело је до стварања великог броја облика учења. Осим наведених савре-

мених система наставе, овде ћемо изложити и основне поставке одређених облика 

учења веома значајних за учење математике, од којих пре свега наводимо коопера

тивно, интерактивно и пропедевтичко учење.

4.1. Хеуристичка настава 

 

Назив хеуристичка (генетичка, развијајућа или развојна) настава потиче од 

грчке речи „heuristikein“ што значи „проналазити“ или „откривати“. Овај термин 

по предању своје порекло дугује познатом математичару античке Грчке, Архиме-

ду, који је откривши главни закон хидростатике, узвикнуо ,,heureka“ што у прево-

ду значи открио сам, пронашао сам. Основна карактеристика ове наставе је начин 

поучавања, којим наставник усмерава ученике ка схватању обрађиваних садржаја. 

Хеуристи чка настава настаје почетком 20. века из потребе да се увођењем само-

сталног рада ученика превлада предавачка настава и побољша наставни процес. 

Истражујући ову наставу, Р. Гање (Gagné, 1969) истиче значај одређених хеуристич-

ких правила, под којима подразумева когнитивне стратегије ученика при решавању 

проблема. Он указује на то да се процеси откривања јављају у.свакој врсти учења. 

При учењу конкретних појмова долази нпр. до „откривања“ заједничких особина 

више објеката. При учењу правила долази (уз указивање наставника) до откривања 

међусобних зависности међу деловима, односно појмовима. 
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Истраживањем улоге хеуристичког процеса у настави математике исцрпно 

се бавио познати амерички математичар и методичар Ђерђ Поља (George Polya, 

1887–1985). По њему, хеуристика представља посебну грану сазнавања, чији је циљ 

да истражи правила и методе које воде до проналаска и открића. Да би приступ про-

блему и процес решавања били што успешнији, неопходно је познавање основних 

принципа хеуристике, међу којима Поља (Polya, 1964) посебно истиче принципе: 

рационалности, економичности и неограничености и изражавања и примене. 

Ову наставу, која се током времена развијала и усавршавала, карактерише 

осећај самосталности ученика у проналажењу сазнања, али уз ненаметљиво вођење 

наставника мноштвом подстичућих питања, тако да ученици имају утисак да су сами 

дошли до сазнања. Ученици, подстакнути наставниковим питањима, откривају 

нове чињенице, изводе закључке, проналазе законитости и правила и тако стичу 

нова знања. Од квалитета питања зависи степен хеуристичке наставе. Притом је 

најбоље ако ученици постављају питања. Суштина наставникових питања треба да 

се своди на ,,шта“, ,,како“ и ,,зашто“ и да буде усмеравајућа. На самом почетку до-

бро је постављати ,,отворена питања“ која не указују унапред на пут решавања већ 

је пред учеником више могућности за решење. Тиме се стварају услови за индиви-

дуализовану образовну путању, а задовољавају се потребе самореализације учени-

ка и развијају одговарајуће способности: когнитивне, креативне и организационе. 

Сходно наведеним карактеристикама, етапе у хеуристичкој настави су врло 

разноврсне. Суштина хеуристичке наставе може да се сагледа кроз сазнајни циклус 

који се одвија у неколико корака: постављање и одређивање задатака, сагледавање 

могућих путева деловања, реализација решења, оцењивање постигнутог резул-

тата (Вилотијевић и Вилотијевић, 2008). Притом су карактеристичне развијајуће 

форме мисаоних активности: упоређивање, анализа, синтеза, логичко повезивање, 

откривање путева за решавање постављених задатака.

Предност овакве наставе је потпуније схватање наставних садржаја код уче-

ника. Основу за стицање знања и способности представљају самосталан рад и ак-

тивност ученика уз доминантно хеуристичко вођење наставника, који питањима 

упућује ученике да у изворима проналазе чињенице, на основу којих долазе до 

разумевања садржаја. На тај начин они стичу тачан и јасан мисаони увид у струк-

туру садржаја. Ученицима који немају искуства у оваквој настави могу да се дају 
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чињенични подаци, упутства или више могућих закључака од којих они бирају 

адекватне. 

Доминантно место, које у извођењу хеуристичке наставе има поучавање на-

ставника, представља највећу слабост ове наставе јер у мањој мери доприноси оса-

мостаљивању ученика. Према садржају учења, наставник је у непосредном, а уче-

ник у посредном односу. И поред наведених ограничења, хеуристичка настава може 

се у потпуности или делимично применити на сваком наставном часу математи-

ке. Проблем ове наставе чини и немогућност мисаоног активирања свих учени-

ка бројније групе, као и непосредне комуникације са свима. Притом, првенствено 

изо стају питања повучених ученика, па је повратна информација о проученом ма-

те матичком садржају непотпуна.

 

4.2. егзеМпларна (парадигМатска) настава

Термин егземплар (lat. exemplar – пример) је преузет из латинског језика и 

означава узорак, углед, пример, па сходно томе произилази и атрибут егземпларан 

– примеран, угледан, узоран. На појму егземплар и његовој могућој употреби раз-

вила се идеја о егземпларној настави или учењу. „Егземпларно учење и поучавање 

чини облик организације наставног градива, односно, својеврсни тип наставног 

програма у коме се, уместо системског, потпуног и континуираног третирања цело-

купног, интегралног и потпуно развијеног градива једног наставног подручја, у на-

стави третира само одређен, ограничен број типичних „егземпларних”, за одређено 

наставно подручје репрезентативних тема, односно, делова грађе који за наставу и 

учење има смисао и значај парадигме или наставног модела” (Педагошки речник 2, 

1967:66).

Егземпларна настава је настала у периоду између Првог и Другог светског 

рата, као потреба за рационалнијом и ефикаснијом наставом у западноевропским и 

америчким школама. Назив јој је дао немачки педагог Мартин Вагенштајн (Martin 

Wagenschein, 1896–1988) 1952. године, а поједини аутори терминишу је и као пара

дигматска настава (од грчке речи парадигма – узорак, модел).

Како је већина наставних планова веома опширна, применом егземпларне 

наставе, изучавање обимних енциклопедијских програмских садржаја сводимо на 
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битно, узорно, репрезентативно. Дакле, концепција ове наставе се огледа у пре-

зентовању одабраног узорка из наставне теме и одабиру и методичкој обради ти-

пичних узорака за ученика. Ученици на основу фронтално репрезентованог мо-

дела самостално проучавају и аналогно решавају низ других проблема. Притом, 

аналогија садржаја које ученици сами раде и садржаја које наставник репрезентује 

мора бити ученицима лако уочљива.

Стратегија рада у егземпларној настави има неколико основних етапа:

 y Дидактичко-методичко проучавање наставног програма, идентификовање 

и издвајање егземпларних садржаја од аналогних. У овој етапи врши се 

селекција наставног садржаја, односно диференцијација садржаја у два 

скупа: егземпларни (ужи) и аналогни (шири).

 y Обрађивање егземплара на што узорнији, примеренији и квалитетан начин, 

са адекватним избором наставних метода, облика и средстава. Притом, ег-

земплар треба да буде довољно атрактиван за ученике, да одражава битна 

својства скупа примера, као и да су наведени принципи и својства егзем-

плара применљиви на аналогне садржаје. Резултат такве обраде треба да 

буде двојак: да ученици у потпуности схвате обрађени наставни садржај, 

али и да разумеју и прихвате начин његове обраде. Ова етапа подразумева 

припремање, обраду, вежбање, непосредно понављање и проверавање на-

ставног садржаја.

 y Самостална ученичка обрада аналогних садржаја по узору на егземплар. У 

овој етапи до изражаја долази самостални активни рад ученика, што под-

разумева оспособљеност ученика да уче на одговарајући начин. До потпу-

ног осамостаљивања ученика, наставник им припрема и пружа диференци-

рану помоћ. Након самосталне обраде треба да следи завршно продуктив-

но понављање свих обрађених садржаја, чиме се успоставља веза између 

егземпларног и аналогног садржаја.

Крајњи циљ примене егземпларне наставе је оспособљавање ученика за само-

стално учење, као и за што активније и интерактивније учешће у процесу учења. 

По Милијевић, С. (2003) основне предности егземпларне наставе су: значајан 

допринос оспособљавању ученика за самостално учење; омогућавање ученици-
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ма да активно и интерактивно уче; захтевање већег учешћа стваралачког рада; 

формирање појмова, схватање и усвајање правила ученика на мањем броју приме-

ра; развијање мишљења и закључивања. 

Осим наведених предности, овај наставни систем има и одређених ограниче-

ња, као што су тешкоће у избору типичних егземпларних садржина и проблем 

одређивања путоказа за аналогне садржине. Највећи проблем је одвајање и одређи-

вање обима егземпларне садржине и одговарајућих аналогних садржина које би 

ученици требало самостално да обраде. У основном математичком образовању, ег-

земпларна настава се успешно примењује за једну наставну јединицу чија обрада 

најчешће траје два часа: један час обраде новог градива и један час утврђивања и 

понављања. Такву наставу називамо мини егземпларном. Њена примена је могућа и 

за обимније наставне јединице или мање теме, али су то изузеци. У млађим разре-

дима основне школе, егземпларна настава се мора посебно пажљиво припремати, а 

ученици постепено оспособљавати за њу. Егземпларна настава значајно доприноси 

интерактивности наставе, односно, учењу математике.

Иако се овим системом наставе подстиче самосталан, стваралачки рад и ми-

саона активација ученика, ово не сме бити једини начин рада у школи, већ је треба 

схватити само као путоказ за нове могућности у стваралачком наставном раду.

4.3. прОграМирана настава

У настојању да се наставни рад још више интензивира и индивидуализи-

ра, и да се основна слабост предавачке наставе превазиђе (изостајање повратне 

информације), у послератном периоду настаје програмирана настава. Најважнија 

одлика овог наставног система јесте логичко структурирање наставне грађе које 

подразумева задржавање битних и одстрањивање небитних делова садржаја на-

ставне јединице, и растављање садржаја на основне елементе. У складу са наведе-

ним, М. Вилотијевић програмирану наставу дефинише као ,,врсту наставе у којој 

су садржаји сведени на оно што је битно, логички структурисани на мање делове, 

уређени по сложености, које сваки ученик самостално, постепено савлађује соп-

ственим темпом, са могућношћу сталне контроле свог напредовања“ (Вилотијевић 

1, 1999:269). 
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Идеју о програмираној настави, која се везује за 1920. годину и америчког пси-

холога С. Прeсија (S. L. Pressеy, 1888–1979), када је конструисао уређај за учење, 

уобличио је психолог Скинер (B. F. Skinner, 1904–1990). На основама бихеј виори-

стичког схватања психолошких теорија, он је 1954. године развио теорију учења у 

којој програмирана настава има кључну улогу (теорија пот креп љења), уношењем 

аутоинструкције у наставу. 

У методичком смислу, програмирана настава представља такав начин учења 

у којој ученици поступно, самостално обрађују градиво на посебан начин, где су 

унапред прецизно утврђени садржаји и начин учења, као и поступци обавештавања 

о постигнутим резултатима. Суштинска разлика програмиране наставе у односу на 

друге дидактичке системе односи се на структуру садржаја, који садржи питања 

и повратну информацију. Наставни садржаји се растављају (рашчлањују) на мање 

делове, тзв. секвенце који омогућују ученику поступност у усвајању знања идући 

од једноставнијих ка сложенијим задацима. Притом ученици самостално решавају 

проблеме, на основу упутства која су дата у материјалу.

Применом овог наставног система уважавају се основни дидактички прин-

ципи: поступност и систематичност, свесна активност, непосредна верификација и 

индивидуални ритам. Основни појмови у програмираној настави су: програм, тема, 

секвенца, чланак (корак) и алгоритам. Програм је логичко уређен скуп наставних 

садржаја, помоћу кога ученик, радећи самостално усваја одређена знања. Грађа је 

издељена на мање делове који се усвајају један за другим. Тема је једна садржајна 

логички структурисана целина из наставног програма (нпр. бројеви друге десети-

це), док је секвенца логички структурисан део теме, који се састоји из више члана-

ка (нпр. сабирање бројева са прелазом преко десетице). Чланак (корак, етапа) је 

најмања јединица у програмираној настави, а чине је основна садржајно-логичка 

целина коју ученик самостално треба да савлада у процесу решавања неког задатка. 

Чине га следећи елементи:

 y уводна информација којом се ученик обавештава о новом градиву и даје му 

се оријентациона основа за предстојећи задатак;

 y задатак (проблем) који треба решити;

 y простор за решавање задатка;

 y повратна информација, решење задатка које ученик треба да погледа тек када 

сам до краја уради задатак и тако провери да ли је његово решење тачно.
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Уколико је ученик дао правилан одговор прелази на нови чланак. У супротном 

се враћа на почетак или се, у зависности од врсте програмирања садржаја, упућује 

на допунске информације које ће му помоћи да реши дати задатак. Алгоритам је 

прецизно упутство са утврђеним редоследом операција које треба обавити да би се 

проблем тачно решио. Захтеви за алгоритам су: одређеност, масовност, резултатив-

ност.

У програмираној настави могу се користити три врсте програма: линеарни, 

разгранати и комбиновани. Линеарни програм осмислио је психолог Б. Ф. Скинер 

(Слика 1).

1. чланак 2. чланак 3. чланак 4. чланак

Слика 1. Шематски приказ линеарног програмирања

Чланци у овом програму распоређени су праволинијски, где сви ученици 

решавају исте задатке редом, самостално ,,корак по корак“, сопственим темпом 

рада. У оквиру сваког чланка ученик добија одређену информацију са задатком, 

који решава на основу исте у простору предвиђеном за рад. Тек када тачно реши 

задатак у оквиру првог чланка, има могућност да пређе на следећи чланак. Основна 

слабост ове врсте програмирања је што не нуди могућност додатних информација 

ученицима као помоћ, јер осим темпа рада, не уважава разлике у способности-

ма. Уколико ученик не реши тачно задатак остаје на истом без могућности даљег 

напредовања, све док га не реши. 

Разгранатим програмирањем наставе, чији је творац амерички психолог 

Краудер (Crowder, према: Баковљев, 1992), чланци су поређани и праволинијски 

и скоковито-бочно. Овим начином програмирања, диференцијацијом садржаја, 

отклоњена је слабост праволинијског програмирања (Слика 2). 

1. чланак 2. чланак 3. чланак 4. чланак

a

б

в

г

д

ђ

Слика 2. Шематски приказ разгранатог програмирања
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Предност овог програма је и брже напредовање способнијих ученика, у скла-

ду са њиховим могућностима. Овај начин програмирања омогућује ученику који 

зна неке задатке да их ,,прескочи“, док онога који не зна одређени задатак, упућује 

да потражи допунску информацију у бочном чланку, која ће му помоћи да тачно 

реши дати задатак. Ученици који имају више знања крећу се праволинијски, а оста-

ли цик-цак. Овим програмом, поред индивидуализације темпа учења, омогућена 

је и неопходна диференцијација наставних садржаја. Основна слабост ове врсте 

програмирања је што ученици не решавају задатке, већ се од више понуђених, 

опредељују за једно решење. 

Комбиновани програм је комбинација линеарног и разгранатог програма, којим 

се настоје превазићи одређене слабости претходних врста програмирања. Оваквим 

начином програмирања омогућено је комплетирање са додатним садржајима и за-

дацима за даровите ученике са вишим когнитивним способностима, који желе да 

науче више од обавезног (Баковљев, 1992).

Основне предности овог наставног система чине: поступност и систематич-

ност, индивидуалност и већа ефикасност учења, стална активност и самосталност 

ученика у раду, рационалност наставног рада, као и диференцираност наставних 

садржаја и поступака. Осим наведених, посебно истичемо могућност самоконтро-

ле ученика путем повратне информације, што чини значајан подстицајан фактор у 

раду.

И поред наведених предности, као и претходни наставни системи, програми-

рана настава има одређених ограничења: спутава слободу и оригиналност ученика, 

нема интеракције између наставника и ученика, исти ниво стицања знања за све 

ученике, немогућност повезивања са другим областима и уопштавања, репродук-

тивни карактер наставе, немогућност програмирања свих наставних садржаја.

Имајући у виду да се програмираном наставом знатно унапређује квалитет 

наставног рада, све је више заступљена у савременој настави математике. Овај на-

ставни систем посебно је погодан за примену у комбинованим одељењима. Успех 

програмиране наставе првенствено је условљен квалитетом програма организова-

ног у секвенце. Реализује се учењем из програмираних писаних материјала или 

уџбеника, а у новије помоћу рачунара. Како је израда програмираног материјала у 

писаној форми веома неекономична и захтева много времена, експанзијом савре-
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мене информационе технологије знатно је олакшано програмирање. Применом ра-

чунара, одговарајућих образовно рачунарских софтвера (ОРС) и софтверских ала-

та у настави, поједностављена је израда програмираног материјала и примена овог 

учења у наставном раду. 

ОРС представљају готове компјутерске програме, урађене по принципу про-

гра мираног материјала садржаја који се обрађује. Притом они морају бити тако 

креирани и осмишљени да обезбеде ученицима добру мотивацију за рад, дифе рен-

цијацију садржаја, континуирану контролу учења, као и понављање и проверавање 

знања. Добар програм би требао да даје савете и да делује антистресно, значи да 

садржи елементе чисте игре. Пожељно је да код сваког дела учења новог гради-

ва математички задаци буду повезани са ситуацијама из живота које су деци бли-

ске. Наведено се постиже комбинацијом слике или илустрације и текста, као и звуч-

них ефеката који су у складу са наставном јединицом. Уколико се ученик прили-

ком решавања проблема не снађе, програм сигнализира грешку и помаже му да 

пронађе нови пут до решења. Диференцијација математичких задатака остварује се 

креирањем информација на различите начине, најчешће путем допунских или до-

датних информација. ОРС треба да садржи и математичке задатке за понављање. За-

даци могу бити дати на такав начин да се од ученика не тражи само да репродукују 

градиво, него да ангажују и више мисаоних функција. То се постиже задацима у 

којима ће ученици читати, посматрати, уочавати, комбиновати, рашчлањивати и 

реорганизујући математички задатак, доћи до потребних информација за његово 

израчунавање. 

Притом овај вид наставе не треба користити као искључив начин рада, 

већ у комбинацији различитих начина поучавања и учења, као један од видова 

усавршавања наставног процеса. Оптимална примена програмиране наставе по-

стиже се повременим програмирањем само одређених погодних математичких 

садржаја а не укупног градива. У прилог наведеном, једно од обележја квалитатив-

ног усавршавања уџбеничке литературе из математике огледа се у напуштању кон-

цептуалне структуре тзв. информативних уџбеника и њиховом замењивању радним 

уџбеником, структурисаном у виду полупрограмираног материјала (радне свеске, 

листови). На тај начин ученици се оспособљавају за самосталан рад и коришћење 

уџбеника, док је наставничка функција само усмеравајућа.



86

Теоријске основе истраживања

4.4. прОблеМска настава

Веома динамично кретање савременог друштва праћено научно-техничком 

револуцијом, ставља данашњег човека у бројне проблемске ситуације као својеврсне 

противречности које мора знати, умети и хтети успешно решавати. Као одговор на 

све сложеније захтеве, у многим теоријама учења и наставе, проблемска настава 

се истиче као наставни систем који доприноси развијању способности самостал-

ног, стваралачког мишљења ученика. Идеја о овој настави јавља се почетком ХХ 

века, и везује се за име америчког филозофа и педагога Џона Дјуиа (John Dewey, 

1859–1952) који проблемску наставу први пут помиње у проблем-методи и пројект-

методи, у којима првенствено истиче потребу продуктивног мишљења ученика у 

настави. Праву афирмацију овај дидактички систем наставе доживљава 1965. годи-

не, када је одржан први симпозијум о проблемској настави у Њујорку. 

На изузетан дидактички квалитет ове наставе, као облика ефикасног учења и 

развијања апстрактног мишљења, указују многи значајни теоретичари учења и на-

ставе (H. Aebli, R. Gagné, J. Bruner, Л. Виготски, С. Ничковић). По њима, решавање 

проблема је стваралачка активност којом се, у сусрету са посебним захтевима, тра-

жи проналажење нових решења. Ипак, општеприхваћена концептуална дефиниција 

решавања проблема није строго одређена. У литератури термин проблемска на-

става дефинише се под различитим називима: проблемска настава, учење путем 

решавања проблема, проблемскоразвојна настава, проблемскохеуристичка ме

тода, решавање проблема у настави, проблемска метода, учење откривањем. 

Учење путем решавања проблема је најефикаснији облик учења са највишим 

степеном ученичке активности, посебно у настави математике. Развијање способ-

ности стваралачког мишљења мора се заснивати на оспособљавању ученика за 

решавање проблема. Притом, решавање проблема представља врхунац математич-

ког образовања и математичке културе ученика. 

Организација и наставни поступци се тако бирају и подешавају да максимал-

но подстичу и одражавају мисаону активност ученика и доприносе развоју њихових 

менталних способности. Крајњи циљ је не само да се повећају резултати учења, већ 

и да се учење учини лакшим, знање трајнијим и применљивијим.

У новије време, проучавање природе процеса решавања математичих пробле-

ма, поново је актуелизовала асоцијација америчких математичара. Национални са-
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вет за образовање (NCTM) развио је нови курикулум за млађе разреде основне шко-

ле по коме се у први план ставља математичко мишљење, посебно у решавању про-

блема (Russell, 2000). Ипак, опште прихваћена концептуална дефиниција решавања 

проблема у настави математике није строго одређена. Резултати већине истраживања 

се своде на незнатна иновирања Пољине концептуалне дефиниције решавања ма-

тематичких проблема, односно проблемских задатака (Polya, 1962). Он се сматра 

творцем модерног математичког решавања проблема, и по њему решавање проблем-

ских задатака обухвата следеће фазе: разумевање проблeма, процес повезивања да-

тих и непознатих података, стварање плана, реализацију плана и проверу тачности 

решења. Наведена структура указује на правилан садржај и редослед мисаоних ак-

тивности и тиме процес чини рационалнијим и ефикаснијим. Кључнe појмовe у 

проблемској настави, између којих постоји извесна разлика, представљају проблем 

и проблемска ситуација. Најбитнији део у примени проблемске наставе чини избор 

садржаја за формирање проблемске ситуације, адекватне циљевима и задацима об-

раде наставне јединице. Проблемска ситуација мора садр жати одређене противреч-

ности да би се на основу ње формулисао проблем. Њена најважнија улога је да мо-

тивише ученика за решавање проблема, превазилажењем противречности. 

Процес решавања проблема по Кликсу (Klix, 1971: 99), обележен је преласком 

из једног одређеног ,,почетног стања“ у ,,стање циља“, при чему једна ,,баријера“ 

спречава директан прелаз из почетне у жељену циљну ситуацију. О природи про-

блема и проблемске ситуације Првановић, С. (1974) истиче:

„Ставити ученика пред проблем значи дати извесне податке и поставити 

одређе ни циљ који он треба, користећи те податке, да постигне. Ставити, или дове-

сти ученика у проблемску ситуацију, значи омогућити му да `види´ неке релације, а 

њему самом препустити да поставља циљеве, тј. одређене проблеме” (Првановић, 

1974:48). Проблемске ситуације су неопходне у почетном математичком образовању, 

а вођење хеуристичког разговора са ученицима знатно доприноси њиховом ства-

рању. Притом, морају бити реалне и занимљиве, а стварају се погодном причом, 

интересантним визуелним ефектима, али њихово математичко моделовање не сме 

засенити проблем.

Решавање проблема представља низ сложених интелектуалних операција, 

обухваћених у неколико фаза. Већина истраживача (Ђорђевић, 1981; Вилотијевић, 

1999; Петровић, 2001), за обраду наставне јединице доминантном применом про-
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блемске наставе, прихвата и користи приближно једнаку организациону структуру 

тог дела часа.

На основу наведеног ми смо се определили за следећу структуру:

 y стварање проблемске ситуације и формулисање проблема;

 y постављање хипотеза о начину решавања проблема;

 y декомпозиција и решавање проблема;

 y анализа резултата, извођење закључка и генерализација;

 y примена стечених знања.

Приликом стављања захтева пред ученике водимо рачуна о њиховом пред-

знању и искуству везаном за област која се обрађује, као и степену развоја у коме 

се налазе. Постоје различити нивои проблемске наставе, које се примењују сходно 

могућностима ученика и нивоу самосталности: проблемски монолог, проблемски 

дијалог, самостално решавање проблема, самостално формулисање и решавање 

проблема (Ивковић, 2008). Најбољи резултати у проблемској настави се постижу 

ако су захтеви мало изнад искуством стечених могућности ученика, јер тада они 

не примењују директно од раније познате шеме, већ траже нове путеве доласка до 

решења.

Као ограничење у примени проблемске наставе најчешће се наводи њена не-

економичност, али су предности вишеструке. Доприноси повећању општег нивоа 

знања ученика, вишем степену трансфера, трајнијој ретенцији, већој мотивисано-

сти, бољем разумевању природе проучаваних појава и већој применљивости сте-

чених знања. Стимулисањем ученика да истражују, експериментишу, налазе раз-

личите одговоре и алтернативе у решавању проблема, утемељује развој ствара-

лачког, критичког и инвентивног мишљења ученика и осетљивост за проблеме. 

Такође, утиче на формирање битних особина, као што су упорност, мотивисаност, 

истрајност, самосталност. Предност овог дидактичког система, чија примена до-

приноси подизању квалитета и ефикасности наставног процеса, јесте што се може 

комбиновати са другим наставним системима и облицима учења. Наведене предно-

сти Брунер (Bruner, 1961) је сврстао у четири категорије: повећање интелектуалних 

моћи, повећање унутрашње мотивације, развијање технике откривања и трајније 

запамћивање наученог. Ипак, за успешну примену овог система наставе, Цех (Zech, 
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1999) указује на значај неопходних услова за решавање проблема у настави матема-

тике, где првенствено истиче диференцирану помоћ наставника, по принципу ми-

нималне помоћи и рад у малим групама.

4.5. диФеренцирана настава

Диференцијација је реч латинског порекла и значи разлику, различитост, „део 

за који је нека величина већа или мања од друге“. Индивидуалне разлике међу де-

цом произилазе из људске различитости. Деца се међусобно разликују по генетској 

основи, по томе колико и како се развијају и мењају под утицајем средине у којој 

живе, по сопственој активности појединаца. 

Ширење идеје о индивидуализацији наставе довело је до захтева за диферен-

цијацијом наставе, мада су се у пракси често поистовећивала ова два појма. Дифе -

рен цијација наставе је специфична мера којом се ученици, према специфичним, 

индивидуалним разликама, усмеравају у повремене или сталне групе, или раде 

појединачно, индивидуализовано. Настава се прилагођава потребама и могу ћно-

стима, снагама и способностима појединих група ученика. 

У наставном процесу фронталног рада, одмереног просечном ученику, највећу 

тешкоћу представља задовољење потреба, како оних који брже решавају задатке и 

усвајају нове садржаје, тако и оних који спорије уче. Први се досађују услед за њих 

неприлагођене наставе, а други се обесхрабрују услед немогућности праћења на-

ставе. Право и једних и других на адекватан васпитно-образовни наставни рад по-

кушава се надокнадити тзв. додатним и допунским наставним радом. Међутим, до-

датна и допунска настава није довољно обимна и ефикасна, па самим тим и није 

решење за постојеће проблеме. Решење се налази у савремено организованој на-

стави која настоји да математичке садржаје прилагоди когнитивним способности-

ма сваког ученика.

„Савремена настава математике подразумева, са једне стране, уважавање ин-

дивидуалних и групних разлика међу ученицима, а са друге стране нуди велике 

могућности за развој њихових позитивних способности и особина. То значи да 

методика наставе математике, уз принцип свесне активности, истиче као значајни 

дидактички принцип диференцијацију и индивидуализацију, који обавезује да се 
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посебно у основној школи, примењују наставни модели усклађени са научно при-

знатим разликама међу ученицима“ (Петровић, 2002:4).

Настава на више нивоа тежине је најпознатији, али и најтеже остварив пут 

идеје диференцијације и индивидуализације. Због тога се из практичних разлога 

користе само три нивоа тежине. У основној школи, посебно у млађим разредима, 

приоритетно респектовање принципа индивидуализације оправдава чињеница да 

је свако дете, поласком у школу, индивидуа са одређеним особинама и способно-

стима. Циљеви и захтеви савременог основног математичког образовања захтевају 

усвајање функционалних математичких знања и умења, али и оптималан развој ког-

нитивних способности сваког ученика. 

Наведено је наставом и учењем математике практично немогуће остварити 

припремом и реализацијом посебне методике рада за сваког ученика појединачно. 

Због тога се уз принцип индивидуализације везује и диференцијација у настави 

и учењу, односно, диференцирана настава. „Диференцирана настава подразуме-

ва организациона и методичка настојања да се уваже разлике међу ученицима и 

на основу тих разлика изврши груписање по неким сличним особинама (интелек-

туални ниво, интересовања, претходна знања, темпо учења, ставови према учењу, 

мотивација за учење и др.) како би се омогућио оптимални развој сваког појединца” 

(Дејић и Егерић, 2010:322).

Досадашња настојања да се настава организује и реализује на цитирани на-

чин, разврставају се на спољашњу, унутрашњу и флексибилну диференцијацију. 

У спољашњој диференцијацији формирају се хомогене групе, односно раз-

реди, према нивоу способности, интересовањима и могућностима напредовања. 

Оваква диференцијација подразумева различите наставне циљеве, задатке, захте-

ве, а у одређеној мери и садржине. Пожељна је и ефикасна само за посебно нада-

рене или ученике који заостају у развоју. Издвајање надарених ученика врши се у 

већим наставним центрима и то само за завршне разреде основне школе, придруже-

не такозваним математичким гимназијама. То значи да се у основном образовању за 

ту сврху „издваја” веома мали део популације ученика. Ученици који су ометени у 

развоју издвајају се у посебне школе, од почетка основног образовања. Одређивање 

ученика који ће током школовања бити издвојени у наведене школе, посебно је сло-

жен и осетљив процес. Смањивање броја такве деце се постиже инклузијом у редо-
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ван систем основног образовања, а одређивање сврсисходности инклузије за свако 

посебно дете такође је сложен и веома осетљив проблем. 

У унутрашњој диференцијацији одељења нису хомогена, те се она реализује 

структурирањем наставних садржина, оперативних циљева и задатака, као и дифе-

ренциране помоћи на више нивоа. Ако се унутрашња диференцијација заснива на 

диференцирању садржаја, она се може изводити на два начина. Програмски задаци 

и садржаји који нису обавезни за све ученике могу се диференцирати на више нивоа 

у односу на њихову сложеност, уз диференцирану помоћ ученицима за сваки ниво. 

Најчешће се наставне садржине диференцирају на три нивоа, за ученике изнадпро-

сечних, просечних и исподпросечних способности. Садржине које су обавезне не 

могу се диференцирати по нивоима, већ се може диференцирати само помоћ учени-

цима различитих способности. 

Под флексибилном диференцијацијом најчешће се подразумева настава у којој 

се преплићу хетерогене и хомогене групе, као и фронтални рад са целим одељењем. 

Међутим, флексибилном диференцијацијом може се назвати и настава у којој се 

помоћ ученицима диференцира по принципу минималне помоћи. „У услови-

ма једнаких програмских захтева, проблем флексибилне диференцијације наста-

ве математике се своди на оптимално коришћење очигледности и конкретизације, 

мотивације, степена тежине задатка и нивоа помоћи ученицима” (Петровић и Мрђа, 

2005:400). Таква настава може се изводити чак и фронталним обликом рада усменим 

давањем диференциране помоћи свим ученицима, односно, давањем инструкција 

са повратним информацијама. И тада она помаже свим ученицима и има обележје 

флексибилности, јер помоћ примају (слушају или читају) само они ученици којима 

је у тренутку давања инструкција, или повратних информација, помоћ потребна, а 

остали самостално раде. Ако се у интервалу између слушања инструкција и давања 

повратних информација ученик мисаоно активира, без обзира на исход његове ак-

тивности, он на неки начин учествује у интеракцији на релацији наставник-ученик, 

те оваква настава садржи и одређене карактеристике интерактивне наставе.

Истраживањима могућности за диференцирање помоћи ученицима у на-

стави математике, међу првима су се бавили Eigler, G., Judith, H. (1973) и Riedel, 

K. (1973). Касније се истраживањем процеса пружања диференциране помоћи у 

савременој настави математике исцрпно бавио Фридрих Цех (Zech, 1999). У на-
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веденим истраживањима, хијерархију диференциране помоћи коју истраживачи 

називају „средства за помоћ“, класификују на следећи начин:

 y мотивациона помоћ,

 y помоћ за повратну информацију,

 y опште-стратегијска помоћ,

 y стратегијска помоћ усмерена на садржај,

 y садржајна помоћ.

Мотивациона помоћ у извесној мери охрабрује ученика, подиже му 

самопоуздање и држи га уз задатак. Помоћ за повратну информацију односи се на 

обавештење које ученику говори да ли је на ,,правом путу”. Општестратегијска 

помоћ углавном се ослања на Пољину шему (Polya, 1957) која приказује фазе у 

решавању математичких проблема: разумевање задатка, стварање плана, спровођење 

плана и контролу решења. Стратегијска помоћ усмерена на садржај апострофира 

опште методе решавања проблема, док садржајна помоћ, као најснажнија, иде до 

давања парцијалних решења. 

Представљена таксономија приказује нивое помоћи по растућој снази, где 

садржајна помоћ предстаља највиши, максимални ниво ,,помоћи усмерене на ре-

зултат“. Сваки од наведених нивоа помоћи може бити, у зависности од директности 

истих, различите снаге (директна помоћ и индиректна помоћ).

4.6. интегративна настава

Интегративна настава представља иновативни систем наставе у којем не 

постоје строго повучене границе између појединих предмета, већ се наставне 

јединице различитих области изучавају повезано и интегрисано. Појам интегратив

на настава срећемо под различитим терминима, а најчешће као целовитост наста-

ве, концентрација наставе, интегрисана настава, корелација наставе, кооперација, 

скупна настава. Ова настава омогућује да се остваре везе са садржајима различи-

тих дисциплина, односно области унутар предмета и између предмета. На тај начин 

обезбеђује се сагледавање различитих димензија једног проблема, и синтетизовање 

истих у нови целовит реалан контекст. Овакав приступ настави подразумева ак-



93

Теоријске основе истраживања

тивног ученика, целовит контекст за учење и већу могућност да се запамте везе и 

решавају проблеми (Спремић, 2007). 

Интегрисањем појединачних дисциплина које нам нуде дубину и фокусира-

ност, добијамо ширину контекста, промену перспективе, али и трансфер знања, тј. 

функцио нално знање. Нада Вилотијевић истиче неопходност интеграције јер ,,...

знатно доприноси интелектуалном развоју ученика, оспособљавању за целовито 

доживљавање и схватање света, доприноси формирању умећа за конструктивно 

решавање проблема различитог нивоа сложености“ (Вилотијевић, 2006:33).

Иако идеја о интегрисаном програму математике није нова у савременој 

наставној пракси, можемо приметити да није ни потпуно истражена, ни генерално 

цењена као важна у настави у Србији. Тежња за оваквим приступом у настави одав-

но је присутна у образовним системима других земаља, али тек последњих година 

доживљава пуну афирмацију. Национални савет наставника математике у Америци 

1989. године доноси програм евалуације стандарда наставе математике и предла-

же курикулум који наглашава функционалну повезаност математике (NCTM, 1989). 

Један од стандарда овог програма, позива се на могућност ученика да примењују 

концепт повезивања и употребу различитих математичких садржаја, кроз три пове-

зана аспекта: уобличавање садржаја – целина, математички процеси и математич-

ке везе. У појединим европским земљама (Словенија, Мађарска, Белгија) постоје 

државне стратегије које захтевају и подржавају имплементацију интегрисане на-

ставе. 

Основни циљ интегративног учења је да олакша развој холистичког присту-

па проблемима, кохезију и повезивање функционалног знања (Милинковић, 2011). 

Активно учење ученика путем решавања проблема основна је претпоставка, а ре-

зултат тога је свестран, интердисциплинаран приказ проблема. Реалним и проблем-

ским задацима ученицима математику треба представити као животну дисциплину 

која прожима реалност, а не као издвојену школску дисциплину.

На важност реалистичних проблема у настави математике посебно указује 

Ђерђ Поља (Polya, 1980). Поред неопходности примене рутинских примера са 

уском облашћу примене, који служе за илустрацију само једног правила, он исти-

че и недостатак истих. У овим примерима недостају две важне фазе учења, фаза 

истраживања и фаза усвајања. Основни циљ наведених фаза је да повежу зада-
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так са светом који нас окружује и са знањима које ученик поседује. Значај задатака 

у реалном контексту описан је кроз три принципа учења: активно учење, најбољи 

стимуланс и повезане фазе. У настави математике доминантно се користи Пољина 

шема са пет фаза у процесу решавања задатака: схватање или разумевање пробле-

ма, повезивање датих и непознатих података, стварање плана, реализација плана, 

и провера тачности решења. Данас се математички проблеми у реалном контексту, 

све чешће издвајају у посебну математичку дисциплину – математичко решавање 

проблема (mathematical problem solving), а Поља се сматра творцем модерног 

решавања проблема. 

Међутим, у нашем образовном систему, најчешће је присутна нефлексибилна 

предметна структура. Проблем атомизације наставних садржаја и наставног проце-

са одавно је сагледан, а потреба целовитог приступа и теоријски образложена, али 

се у пракси није далеко одмакло (Вилотијевић, 2006). 

У наставној пракси математике изолована обрада наставних целина, односно 

тема, доминантно се примењује. На феномен повезивања и развијања математич-

ког мишљења кроз друге области, као средства за решавање различитих проблема, 

није се пуно обраћала пажња код нас. У нижим разредима основне школе очигледна 

је код деце изражена потреба за истовременим обављањем различитих активности. 

Савремени наставни програм, пре свега у 1. и 2. циклусу обавезног образовања, 

треба да буде тако конципиран да ученици стекну целовиту слику о предмету, пра-

вилно формирају појмове, и схвате појмовну структуру предмета. Програмом на-

ставе математике, јасно су дефинисани циљеви, задаци и стандарди постигнућа за 

крај првог циклуса обавезног образовања. 

У нашој образовној пракси може се говорити о ретким појединачним 

покушајима имплементације интегративног приступа у настави. Полазећи од те-

матских целина као основе за интегративну наставу, Вилотијевић Н. (2006) гово-

ри о могућностима за примену интегративног приступа у настави предмета приро

да и друштво, са конкретним примерима артикулације. У свом раду Милинковић 

и Богавац аргументовано наводе Монтесори приступ као један од могућих присту

па који чини добру основу за интегрисано учење математике (Milinković i Bogavac, 

2011). Основне карактеристике Монтесори приступа као што су природан, пријатан 

амбијент за учење, велики избор активности, добро структуирана дидактичка сред-
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ства и слобода избора и кретања, погодују креативном математичком резоновању. 

Такође, овај аутор приказује једно експериментално акционо истраживање о 

интеграцији елемената математике и техничког образовања (Milinkovic, 2011). У 

спроведеном истраживању, аутори Петровић и Лазић (2012) потврђују општу хи-

потезу да низак степен корелације не чини елиминаторни фактор за повезивање и 

интегрисање наставе. 

У складу са наведеним истраживањима, можемо издвојити кључне елементе 

интегративног образовања:

 y наставни процес у разредној настави, првенствено је олакшан чињеницом 

да га осмишљава и реализује учитељ који је носилац свих предмета, док у 

предметној настави то чине више предметних наставника;

 y ученици истовремено проучавају различите предмете, што наставу чини 

интересантнијом и животнијом;

 y занимљиве наставне и ваннаставне пројектне активности у којима се 

комбинује истраживање и проучавање садржаја;

 y интегративни наставни садржаји најчешће захтевају реализацију путем 

двочаса или целог наставног дана.

Имајући у виду наведено, у математици постоји велики број садржаја који се 

могу међусобно повезати. Такође, одређени математички садржаји могу се повези-

вати са садржајима других наставних предмета и области. Најбољи приступ про-

блему диктира конкретна ситуација, а способност се огледа у адекватном избору 

решења проблема. Као наставници морамо бити свесни таквог односа и повезивање 

користити као алат у процесу решавања проблема. Резултат тога је свестран, интер-

дисциплинаран приказ проблема и могућност да деца јасно уоче везе и односе међу 

појавама у потрази за разумевањем или у процесу решавања проблема. Потврду 

ових ставова налазимо и у радовима других аутора. Брајт (Bright, 1999) наглаша-

ва ефективност примене игре на мотивацију у настави математике. Оксуз (Oksuz, 

2008) говори о потреби технолошке интеграције у математици са циљем развијања 

базе података за ,,најбољу праксу математике“, док Хаус и Коксфорд (House & 

Coxford, 1995) истичу значај повезивања математике кроз курикулум.
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Са аспекта сагледавања основних предности, закључујемо навођењем циљева 

овог система наставе: подстицање креативности и интелектуалне радозналости 

ученика, помагање ученицима разумевање суштине наставних садржаја, усвајање 

функционалних знања, укључивање ученика у планирање, припрему и реализацију 

активности, повећање задовољства ученика и наставника, омогућавање тимског 

рада, оснаживање за међупредметно повезивање. Подстицањем имплементације 

интегративне наставе у свакодневну наставну праксу, чији се циљеви поклапају са 

захтевима савремене школе, наставни процес је квалитетнији и ефикаснији. 

4.7. кООперативнО учење

Потреба за сталним иновирањем наставно-образовног процеса и отклањањем 

слабости традиционалне наставе условила је појаву кооперативног учења, као 

једног од значајнијих савремених облика учења. Термин кооперативно учење прои-

зилази из суштинске карактеристике овог групног облика учења, који подразумева 

добровољну активну сарадњу између ученика и наставника, као основних чинила-

ца наставног процеса. 

Почеци оваквог учења јављају се још пре Другог светског рата, када су 

поједини истраживачи (May, Doob, Allport,Watson, Shaw, Mead) уочили да су људи 

који сарађују и раде заједно на постизању одређених циљева, успешнији од оних 

који су настојали да самостално испуне исте циљеве. Филозофи и психолози три-

десетих и четрдесетих година 20. века, као што су Џон Дјуи, Курт Левин и Мортон 

Дојч (John Dewey, Kurt Lewin и Morton Deutsch), такође су утицали на креирање 

теорије кооперативног учења која се и данас практикује. Дјуи је веровао да је важ-

но да ученици развију знања и социјалне вештине које могу да се употребе и из-

ван учионице. Ова теорија поставља ученика као активног учесника у процесу 

учења уместо да пасивно прима информације, тако што он дискутује о задацима 

и решењима у оквиру групе. Левинов допринос кооперативном учењу огледа се у 

његовим идејама о успостављању односа између чланова групе, како би се успеш-

но спровео и постигао циљ учења. Начин на који је Дојч (Deutsch, 1962) дефини-

сао кооперацију коришћен је као основа за бројне моделе и технике кооператив-

ног учења које се примењују у школама широм света. Он је дефинисао кооператив-
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ну социјалну ситуацију у смислу да појединац може остварити циљ само ако оста-

ли чланови групе достигну тај циљ. Када се ово постигне, за појединце се каже да 

су међузависни на унапређујући начин. Дојч је тврдио да интеракције у којима чла-

нови сарађују омогућавају наглашавање узајамних интереса, координисане напоре 

у раду, једнаку дистрибуцију моћи, поверење, помагање, као и искрену и отворену 

комуникацију. 

На значај кооперативног учења посебно указује велики број истраживања 

савремених педагога који се баве предностима овог облика учења. Абрами и са-

радници (Abrami, P. C., Chambers, B., Poulsen, C., DeSimone, C., d’Apollonia, S. & 

Howden, J., 1995) методу кооперативнога учења дефинишу као методу у којој уче-

ници раде заједно у групама у којима се подстиче позитивна међузависност. Пози-

тивна међузависност развија се тако да се подстиче индивидуална одговорност за 

властито учење и активно учествовање у решавању задатака. 

Џонсон и Џонсон (David Johnson & Roger Johnson), познати истражива-

чи у области кооперативног учења, тврде да кооперативне интеракције учени-

ка представљају координисана понашања да би се остварили узајамни циљеви 

(Aronson, Bridgeman & Geffner, 1978). Они кооперативно учење описују као низ 

стратегија, усмерених тако да омогуће делотворно стицање академских знања и 

вештина, као и социјалних вештина. Као основни услов за квалитетно учење наво-

де добро мотивисану групу, која има јасно постављен задатак и одређена правила 

по којима ће се понашати при решавању задатака. Сви чланови групе су одговор-

ни за успех групе, али и за свој властити успех унутар ње. Они указују на 5 основ-

них елемената који су од суштинског значаја за ефикасно учење у групи, успехе и 

развијене друштвене, личне и когнитивне способности (на пример, решавање про-

блема, расуђивање, доношење одлука, планирање, организовање). П. Родерс (Poul 

Roders, 2003) и Ивић и сар. (1997) истичу да ова настава омогућава сучељавање и 

размену мишљења, као и да доприноси развоју интелектуалних способности. У на-

веденим истраживањима, указује се на примену основних елемената кооперативне 

структуре, којима су условљени потенцијални ефекти сарадње:

 y структурирање наставног задатка и позитивна међузависност ученика,

 y индивидуална одговорност,

 y интеракција „лицем у лице“,
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 y вежбање социјалних вештина ученика и

 y евалуација групних процеса.

Степен интерактивнoсти у сарадничкој настави је изузетно висок. Коопера-

тивним радом постиже се виши ниво промишљања, а стечено знање постаје функ-

ционално. Облик ,,подељеног“ учења пружа могућност ученицима да учествују у 

расправи и размењују идеје, чиме се преузима одговорност за сопствено учење, 

повећава интерес за учење и унапређује критичко мишљење. Према Сузић Н. 

(2003), предности таквог учења су у когнитивним, афективним, социјалним и 

радно-акционим компетенцијама. Наведено потврђујемо следећим цитатом:

,,Ученик који ради у групи, који се научи ослањати на своје вршњаке при раду 

на часу, развиће социјалне способности боље од онога ко све вријеме школовања 

понавља оно што је наставник рекао или испуњава наставникове захтеве“ (Сузић, 

2003:28). 

Стварање позитивне међузависности ученика у групи најважнији је пред-

услов кооперативног рада, тачније она је предуслов да ће ученици сарађивати у 

току учења. Сматра се да је међузависност успешно успостављена ако чланови гру-

пе опажају и доживљавају да су међусобно повезани на такав начин да не могу 

успе ти уколико сваки члан групе не буде успешан. Тако се обезбеђује да чланови 

групе постану свесни да имају две врсте одговорности: да науче одговарајуће гра-

диво и да помогну да сви чланови групе савладају свој део задатка. Такав позитивни 

вршњачки подстицај утиче посебно на интелектуално мање способну и недовољно 

мотивисану децу да се у већој мери посвете задатку и уложе већи труд (Шевкушић, 

1995). Што је већа позитивна међузависност ученика, већа је вероватноћа да ће се 

међу њима, у току рада на задатку, појавити у одређеним случајевима и интелектуал-

но неслагање.

Циљ кооперативног учења је да напредује сваки ученик, и то у различи-

тим аспектима (постигнуће, социјалне вештине, самопоуздање, итд.). Након 

учествовања у кооперативном раду, чланови групе би требало да буду оспособљени 

да исти или сличан задатак ураде самостално.

Одређеним истраживањима овог облика учења првенствено су испитиване 

посебне врсте интеракција, које се дешавају међу ученицима док уче математику 
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у мањим групама (Webb, 1991). Пажљиво осмишљена подела на мање групе може 

да омогући интеракцију између ученика, која заузврат може да пружи одговарајућу 

помоћ ученицима којима је неопходна. Истраживања спроведена крајем 20. века, 

која се односе на примену овог облика учења у математици, показују да већина ма-

тематичких лекција не промовише у довољној мери ученичку активност у задацима 

(Good, Mulryan, & McCaslin, 1992; Mulryan, 1992; Romberg & Carpenter, 1986). По-

казало се да извођење наставе са целим разредом чини ученике недовољно актив-

ним, што утиче на њихов низак ниво постигнућа (Mulryan, 1992). Насупрот томе, 

неке мале групе које су кооперативно училе су показале да се повећава рад учени-

ка и олакшава ученичка интеракција (Davidson, 1990; Good, et al., 1992; Johnson 

& Johnson, 1985; Slavin, 1985; Webb, 1985, 1991). Ипак, спровођење учења у ма-

лим групама не обезбеђује аутоматски сарадњу у раду и позитивне ефекте код свих 

ученика. На пример, понекад способнији ученици испољавањем далеко активнијег 

понашања имају тенденцију да доминирају над мање способним ученицима (Good 

et al., 1992). Иако се промовисање учења математике кроз сарадњу у малим групама 

чини изводљиво за „високо продуктивне“ ученике, прави изазов остаје да се уради 

то исто са ученицима „ниске продуктивности“.

Најчешће примењивани нивои или видови реализације кооперативног учења 

у настави математике су:

 y кооперативно учење базирано на одељењу;

 y кооперативно учење базирано на малим групама, подгрупама или тимовима;

 y кооперативно учење базирано на паровима.

На основу наведеног, као основне предности кооперативног учења истичу 

се: бољи успех и трајније памћење, дубље промишљање и критичко расуђивање, 

усмеренији рад и мање недисциплине, већа мотивисаност за учење, развија способ-

ност решавања проблема и закључивања, толерантан пријатељски однос према чла-

новима групе – вршњацима, боље прилагођавање, самопоштовање, позитиван став 

према наставним предметима, учењу и школи, веће друштвене компетенције.

Резултати истраживања показали су да се кооперативно учење као показатељ 

квалитетног васпитања и образовања осликава у школској клими, међусобној 

интеракцији и комуникацији, у побољшању међуљудских односа, спремности на 
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помагање и сарадњу, у пријатељским дружењима и вршњачкој прихваћености, као 

и властитом доприносу учењу и раду. Ученици који су се срели са кооперативним 

учењем истичу занимљивост и корисност оваквог учења, његов допринос опуште-

ности и савладавању страха од негативне евалуације и школског неуспеха.

На крају, закључујемо са констатацијом Р. Салвина (Robert E. Salvin) из Цен-

тра за истраживање образовања ученика при Универзитету у Хопкинсу (САД), који 

је систематизујући истраживања о кооперативном учењу, истакао да је истраживање 

овог облика учења једно од најуспешнијих у области образовања (Slavin, 1985).

4.8. интерактивнo учење

При дефинисању интерактивног учења, које несумњиво представља један од 

најзаступљенијих облика учења, основно полазиште представља одређење природе 

и динамике интеракције као основног процеса у интерактивној настави. Притом, 

је појам интерактивног учења сужен и обухвата само поље социјалне интеракције, 

а већина истраживача је посматра као интерперсонални однос. У интерактивној 

настави/учењу математике централно место заузима активност ученика, а улога на-

ставника је да га усмери, подстакне и научи како би требало да се учи математи-

ка. Иза сваке активности ученика неопходна је повратна информација наставника 

(тутора), односно, оцена исправности рада и резултата до којих је дошао, јер је то 

доказана психолошка потреба сваког појединца. Сажето речено, уместо претера-

ног меморисање чињеница и формализама у интерактивној настави математике, 

неопходно је обогатити наставу већим ангажовањем мисаоних активности ученика. 

Наведена истраживања, укључујући и наша искуства у методичкој пракси, показују 

да интерактивно учење математике ефикасније утиче на развој когнитивних и ко-

нативних способности ученика, поспешује критичност, креативност, а научено се 

трајније памти.

Интерактивну наставу математике морамо изводити као интеракцијски про-

цес у којем су ученик и наставник у сарадничком (кооперативном) односу, при чему 

се активност ученика постепено повећава. При том се и ученик и наставник, осим 

когнитивно, ангажују и емоционално и интенционално (Мрђа, 2013). 

Интеракција подразумева активан однос или комуникацију између учени-

ка, наставника, родитеља и других субјеката. „Зависно од природе и типа знања, 
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ученик се у процесу учења сусреће са разноврсним интелектуалним проблемима 

и у сусрету са њима развија специфичне облике активности” (Пешикан и Ивић, 

2000:164). Интерактивном наставом и учењем мењамо укупне ставове и понашање 

ученика, те је због тога веома важно да се правилно и доследно спроводе. 

Досадашња дидактичко-методичка сазнања у први план стављају оно знање 

ученика до којег долази сам активним учествовањем у процесу наставе и учења, од-

носно, личним радом и експериментисањем. Исходи таквог рада треба да повећају 

ефекте, као што су оптималан развој когнитивне и конативне способности, критич-

ност, креативност и сл. Методика наставе математике нуди различите начине рада 

чијом се комбинацијом може успешно постићи интерактивност наставе и учења. За 

припрему и реализацију интерактивне наставе користе се сви савремени системи, 

методи, облици и средства. Њихов избор зависи од доба ученика, циљева и задата-

ка наставе, као и од програмских садржина сваке теме, односно, наставне јединице. 

За анализу сваке интеракције у настави Сузић, Н. предлаже четири аспекта: когнити

ван, емоционалан, циљан и делатан (Сузић, 2005:133). Најбитнију предност интерак-

тивног учења математике, применом мини егземплара у настави, чини значајно веће 

ангажовање мисаоних активности ученика на основу којих се врши закључивање. 

При том, индуктивно закључивање се користи у значајно мањој мери и то само за 

потврђивање, проширивање и обједињавање, мањим бројем примера (Мрђа, 2013). 

Шира и ужа друштвена средина утиче на формирање појединих каракте-

ристика и понашања сваког појединца. У социјалној средини долази до различи-

тих интеракција и узајамног деловања. При том је могуће и чешће деловање више 

појединаца социјалне средине или групе на понашање појединца, а могуће је и об-

рнуто. Сви утицаји могу бити директни или индиректни, јачи или слабији, али су 

увек присутни. Стога се у функционисању група говори о облицима психосоцијалне 

интеракције: имитацији, сугестији, симпатији и антипатији, идентификацији, 

социјалном притиску, фацилитацији и инхибицији. Они су изузетно важни не само 

у интерактивној настави, него и шире, у организацији интерактивног учења уоп-

ште. „Интерактивно учење је процес који резултира релативно перманентним 

промјенама у размишљању и понашању које настају на основу искуства, традиције 

и праксе остварене у социјалној интеракцији“ (Сузић и др., 1999:24). У процесу ин-

терактивног учења наведени облици психосоцијалне интеракције могу утицати на 

целокупне ефекте. 
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Модели интерактивне организације учења полазе од успостављања повољне 

климе у одељењу за укупно постигнуће ученика, како у процесу учења, тако и у 

целокупном социјалном развоју. У групама се учење одвија на природан начин уз 

социјализацију, што је потврдило и истраживање које је обавио Веб са сарадници-

ма (Webb, Troper & Fall, 1995).

Осим тога, показало се да учење које се одвија у добро организованим и 

структурираним малим групама служи као превенција вршњачких сукоба и многих 

социјалних проблема са којима се срећу адолесценти (Johnson, Johnson & Stanne, 

2001). Истраживања (Gillies & Ashman, 1998; Terwel et al., 2001) су потврдила да 

ученици који су научили да примају и пружају помоћ у школском учењу показују 

виши ниво одговорности за помоћ вршњацима којима је она потребна. Услови 

за примање помоћи повећавају се трајањем интерактивног учења. Што су дуже 

заједно, ученици све више развијају интуитивни смисао за потребе својих другова. 

Деца су когнитивно, емоционално и бихејвиорално ближа једно другом него својим 

наставницима. „Деца могу бити свеснија о томе шта други ученици не разумеју 

него њихови наставници и често пружају објашњења која боље осветљавају оно 

што њихови вршњаци не могу схватити” (Gillies, 2003:138). 

Ученици уче ефикасније када пружају помоћ другима, а више напредују ка 

самосталном учењу када примају минималну помоћ од других. При размени својих 

идеја они вербално комуницирају и размењују улоге током сагледавања проблема, 

скицирају и гестикулишу. Размена искустава у раду ученика, без обзира на облик 

који се остварује, изузетно је корисна за оне који на тај начин примају помоћ, као и 

за оне који је дају. У том процесу се дешава да и они који пружају помоћ отворе нове 

видике и властите спознаје у дијалогу са другима који траже допунска објашњења. 

У сваком случају, социјално промотивни аспекти давања инструкција чине врло 

снажан мотивациони ефекат интерактивног и кооперативног учења.

Узајамним учењем и поучавањем, узајамном помоћи и подршком, у инте-

рактивном учењу чланови групе остварују две велике користи за групу и сваког 

појединца: промовише се социјализација и учи се учење. Наведено је посебно бит-

но за ученике млађих разреда основне школе и родитеље. Учење у школи се по 

много чему разликује од учења у кући или учења у неким другим ситуацијама, 

како у погледу специфичних циљева учења, тако и у погледу метода учења. Ипак, 
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у свим облицима учења, рад ученика је усмерен на усвајање градива и развој лич-

них способности, а захтева социјалну интеракцију. Облици интеракције захтевају 

одговарајући избор циљева учења који детерминишу избор облика интеракције, а 

имају одлучујући утицај на напредовање у учењу. 

4.9. прОпедевтичкО учење

Полазећи од различитих облика сазнавања у настави, са аспекта превенције 

неуспеха на вишим нивоима математичког образовања, посебно указујемо на значај 

пропедевтичке наставе/учења у основном образовању. Номиналне дефиниције 

појма пропедевтика (од грчке речи propaideuo) могу се наћи у следећим облицима: 

претходно поучавање, предшкола, знање које служи као увод и припрема у неку 

науку, припремна обука, припремна настава. Овај термин први пут се помиње код 

грчких филозофа Платона и Аристотела, који систем учења заснивају на пропедев-

тици обавезне групе предмета, као неопходном облику припремног учења за даље 

изучавање математике, астрономије, медицине, музике и филозофије. 

Пропедевтичким учењем оптимално примењујемо дидактички принцип 

поступности са приближним континуитетом учења тематских целина, односно 

обрађујемо и проширујемо тематске садржаје приближно спирално. Претходно се 

тај принцип упоређивао са концентричним круговима, што значи дисконтинуира-

но, чиме је трајност знања због трансфера заборављања слабија. Због изузетног 

значаја које пропедевтичко учење има као увод и припрема у даљем учењу, и данас 

се примењује у многим наукама. Применом овог облика учења првенствено у по-

четном образовању пружају се неопходна уводна знања и предупређују тешкоће 

у усвајању програмских садржаја на вишим нивоима образовања. Полазећи од 

потешкоћа које ученици имају у учењу, Хајнц Клиперт (Heinz Klippert) у раду 

,,Учење метода“ посебно истиче пропедевтику размишљања о учењу, као један од 

основних задатака наставника којом се утиче на мотивациони подстицај ученика, 

унапређивање свести о постојању проблема и истовремено развијање упутства за 

учење у вези са тим (Klippert, 2001).

У настави математике, односно аритметике у млађим разредима основне шко-

ле, наставни садржаји, односно наставне теме и јединице могу се уводити потпу-
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ном обрадом, или само пропедевтички (Глеизер 1997, Jordan еt al., 2006, Крекић 

2007). Основно становиште у радовима наведених аутора је да се пропедевтичком 

обрадом остварује знатно „безболнији“ прелаз на наставу и учење математике на 

вишим нивоима образовања.

Пропедевтичким учењем у основном математичком образовању ученици се 

правовремено упознају са садржајима који им омогућавају самостално и актив-

но учешће у савременим животним ситуацијама. Осим тога, тако стечена знања 

рационализују и олакшавају наставак учења математике, посебно у оним садржајима 

који су пропедевтички обрађивани. Наведено потврђујемо цитатима истраживача 

који у својим радовима посебно указују на значај примене овог облика учења у 

основном математичком образовању.

Руски математичар и методичар наставе математике, И. Шевченко, у раду Ме-

тодика наставе обичних разломака истиче: 

„Потреба смелијег увођења слова као симбола већ у аритметици, условљава 

пропедевтику алгебре, као првог корака у припреми за изучавање алгебре“ (Ševčenko, 

1967:2). 

Утемељитељ савремене методике наставе математике у Србији, педагог и ма-

тематичар Станко Првановић, говори о неопходности пропедевтичког учења:

„Појам разломка предвиђа и наставни програм, а писање именованих бројева 

помоћу запете представља не само одличну пропедевтику него и врло корисно 

знање уопште“ (Првановић, 1958:217).

Руски академик Глејзер наглашава да настава математике у прва четири разре-

да првенствено треба да буде оријентисана на пропедевтичку припрему ученика за 

усвајање формалних знања у вишим разредима основних и средњих школа:

„Елементи геометрије од IIV, па и у V и VI разреду сада су оријентисани не 

толико на самосталне циљеве наставе колико на пропедевтичку припрему ученика 

за усвајање формалних течајева“ (Глеизер, 1997:13).

Примена пропедевтичког, раног увођења математичких појмова и структу-

ра доприноси обогаћивању математичког образовања. У основном математичком 

образовању, посебно за млађе разреде, пропедевтичка обрада је изузетно значајна. 

У складу са теоријама когнитивног развоја, првенствено Аусубела (Ausubel et al., 

1978) и Брунера (Bruner, 1966, 1988), овим обликом учења обезбеђује се правовре-
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мено и континуирано упознавање ученика са битним математичким садржајима 

вишег нивоа апстрактности на поједностављен начин. Притом се дидактички прин-

цип свесне активности константно примењује и на тај начин обезбеђују повољни 

услови за учење са разумевањем, повезивањем апстрактних садржаја са „језгром 

разумевања“ (Zech, 1999). 

При пропедевтичкој обради наведених садржаја улога језика је од суштинске 

важности. Прилагођеним формулисањем и пожељном вербалном језгровитошћу, 

ствара се јасна свест о предмету и уклапа у когнитивну структуру ученика, чиме 

се утиче на позитиван трансфер и функционално знање. Тако дубоко укорењено 

значење, интегрисано у језички репертоар и когнитивну структуру ученика, обез-

беђује наопходну припрему и олакшава учење са разумевањем стручних матема-

тичких формулација и термина на вишим нивоима образовања. Осим наведених 

предности, овај облик учења има извесних ограничења, првенствено у изолова-

ном и неприлагођеном програму почетне наставе математике, као и недовољној ме-

тодичкој компетенцији наставника, на шта посебно указује Б. Рајнхард из Немачке 

(Reinhard, 1991), професор дидактике на Универзитету у Дортмунду. 

Имајући у виду велику апстрактност одређених математичких садржаја, који 

су неопходни ученицима, пропедевтичко учење је перманентно потребно у основ-

ном математичком образовању. Мишљење да су наставни програми математике 

преобимни првенствено је последица недовољног осавремењивања, усмереног на 

квалитет исхода и рационалности учења. У мањој мери можемо рећи да је разлог и 

недовољан број часова, посебно за додатну и допунску наставу математике.

Хијерархијско-логички распоред програмских садржаја почетне наставе ма-

тематике огледа се у степену сложености, који подразумева надређеност, односно 

подређеност једних другима, будући да су програмски садржаји, једноставнији 

у погледу количине спознаја, подређени сложенијим програмским садржајима. 

Међутим, и у таквим условима постоји простор у оквиру програмских садржаја 

сваког разреда за пропедевтичко учење одређених математичких садржаја, који се 

не налазе у програму а од изузетног су значаја за основно образовање.



106

Теоријске основе истраживања

5.  МОДЕЛИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РАЗЛОМАКА  

У УЧЕЊУ И НАСТАВИ

На важност математичког моделовања у настави математике, као цикличног 

процеса чији је резултат стварање математичког модела који верно одсликава карак-

теристике оригинала, у својим радовима указују многи истраживачи (Greer, 1997; 

Van den Heuvel-Panhuizen, 2001; Mayer, 2001; Doerr & English, 2003; Cabbasut, 2010; 

Милинковић, 2014). Савремени трендови у настави математике стављају акценат на 

учење решавањем математичких проблема преко модела из реалног живота, чиме ма-

тематика постаје средство предвиђања могућих исхода реалних животних ситуација. 

На пример, појам разломка се деци природно намеће још од најранијег детињства. 

Већ у породици она започињу са упознавањем разломака, делећи са укућанима раз-

не предмете, а најчешће прехрамбене артикле попут јабуке, наранџе, хлеба, торте, чо-

коладе. Притом, примећују да број делова зависи од броја укућана који учествују у 

деоби, и да су некада ти делови једнаки. Наведено доприноси социјализацији деце и 

њиховој припреми да и сами допринесу једнакости и праведнијој подели. 

Значајну улогу у развоју базног концепта математике има управо реалистичка 

математика која ,,инволвира кретање из света живота у свет симбола“ (Freudenthal, 

1991:43). Реалистичким приступом реалне ситуације узимају се као полазна осно-

ва у подучавању и учењу математике, јер стимулишу ученике да визуелизацијом до-

лазе до развијања модела којим се проналази и идентификује релевантна математи-

ка. Стога је правовремено коришћење пажљиво осмишљеног реалног контекста један 

од основних предуслова за организовано и правилно почетно учење разломака. При-

том, децу треба упућивати да сагледају реалне, конкретне објекте као целине, а затим 
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и делове целине првенствено половине, половљењем – деобом целине на два једнака 

дела, као и експлицитним и визуелним представљањем делова те целине (Слика 3). 

               
Слика 3. Делови целине

Са припремним упознавањем појма разломка почиње се већ у вртићу, а прави 

увод у систематско бављење разломцима догађа се у млађим разредима основне 

школе. Притом морамо имати у виду да је на овом узрасту мишљење деце, при 

формирању почетних математичких појмова, повезано са конкретним представама, 

и да је неопходно активности везане за разумевање појма разломка подражавати ви-

зуелним презентацијама. На тај начин се активизира процес учења и усмеравају ми-

саони процеси деце, који доприносе уочавању односа међу величинама и убрзавају 

процес правилног учења садржаја о разломцима. У овом одељку указујемо на значај 

и могућности разних физичких и визуелно-графичких репрезентација разлома-

ка, првенствено модела и манипулативних (радионичких) активности у почетном 

упознавању разломака. 

Према Кариламбису и Пита-Пантази (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2005), један 

од фактора који изразито доприноси комплексности учења и преношења знања на-

лази се у чињеници многоструког представљања разломака. ,,Репрезентације играју 

важну улогу у учењу разломака код ученика, и треба да буду третиране као суш-

тински елементи у подршци разумевања математичког концепта разломка“ (NCTM, 

2000:67). Конструисањем погодних модела за представљање разломака омогућено 

је повезивање апстрактних форми са конкретним представама, чиме је учење 

садржаја о разломцима једноставније и разумљивије. Модели који се користе при 

упознавању разломака треба да одсликавају идеју целине као јединице и дела цели-

не који се добија дељењем целине на једнаке делове, а затим и издвајање одређеног 

броја делова (Милинковић, 2013). 

Најпогоднији реалан модел за формирање појма половине, четвртине или 

осмине код деце, чини деоба њиховог омиљеног слаткиша-чоколаде на одговарајуће 

једнаке делове (Слика 4). 
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Слика 4. Модел чоколаде

На приказаном моделу чоколаде уочава се да је 
2
1

2
11 += , односно 

4
1

4
1

2
1

+= .

Осим наведеног, најчешће коришћени модели засновани су на проблемима де-

обе пице, торте, бомбона, колача (Слика 5). 

   
Слика 5. Модели разломака

Међутим, потребе учења и наставе садржаја о разломцима намећу и 

апстрактније, односно тачније моделе, којима се презентују реалне или реалистич-

не ситуације (округле пице или торте, квадратне торте и колачи, и сл.). То се визу-

елно најчешће представља деобом осносиметричних равних фигура: круга, квадра-

та, правоугаоника или једнакостраничног троугла (Слика 6). 

 
Слика 6. Деоба осносиметричних геометријских фигура

Пост, Крамер (Post & Cramer, 1989) и Дувал (Duval, 1999) примећују да овакве 

визуелне представе омогућавају ученицима да повежу сопствено искуство са мате-
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матичким концептом и тако стекну увид у апстрактни појам разломка. Овде посеб-

но указујемо на значај математичких игара, као и употребу рачунара и образовно- 

-рачунарских софтвера.

Како се процес сазнања о појму разломка базира на манипулацији са дидактич-

ким материјалом, наведене концепције се могу дубље анализирати експериментал-

ном провером од стране ученика. Пресавијањем или резањем папира облика одређене 

геометријске фигуре практично се уверавају у могућност њене поделе на одређен 

број једнаких делова (две једнаке половине, четири једнаке четвртине, итд.). У окви-

ру наведених активности, деца односно ученици сами практично деле једну целину и 

одређују делове целине, првенствено једне половине, чиме стичу правилну представу 

једне половине као дела целине. Тада им је потребно показати да се поступак деобе 

– резања осносиметричних геометријских фигура, може обавити на више начина. На 

пример, квадрат се може делити хоризонтално, вертикално или по дијагонали. 

Слика 7. Половљење квадрата на више начина

Притом, требају уочити да су половине једне целине коју деле међусобно једнаке 

али да, у зависности од начина дељења, могу бити различитог облика. Дељењем раз-

личитих фигура ученици такође треба да схвате, да половине две различите целине не 

морају бити једнаке у геометријском или физичком смислу (Слика 8). 

      
Слика 8. Половљење две различите целине

Овде их подсећамо на аналогију са природним бројевима, односно са чињеницом 

да различити скупови имају једнаку бројност и чине модел за исти природни број. 

Наведено потврђујемо следећим цитатом: „Делови на које је подељена једна целина, 
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могу бити једнаки али не морају бити идентични. То се посебно односи на скуп, чији 

елементи као делови скупа не морају бити идентични“ (Small, 2009:44).

Аналогно половљењу целине и истицању уоченог својства половине, кроз по-

десне примере деобе целине на одређен број једнаких делова, најпре се упознаје 

појам четвртине а затим и остали јединични делови целине (Слика 9). Наведено до-

приноси мануелним активностима, које подстичу мисаоне процесе и закључивање, 

и буде интелектуалну радозналост у даљем учењу. 

1
4

1
2

1
2

1
4

1

Слика 9. Деоба квадрата на половине и четвртине

За почетно учење разломака, поред деобе-резања препоручују се и следеће ма-

нипулативне активности: лепљење, слагање – пузле, бојање и као и разне активности 

мерења (дужина, време, маса, преливање, пресипање, вагање, поплочавање). Вотанабеј 

(Watanabe, 2006), истиче да овакве активности мерења које укључују разломке помажу 

ученицима разумевање концепта разломака део-целина, који се односи и на количину. 

У овом делу посебан акценат стављамо на значај примене дидактичких прин-

ципа очигледности, поступности и свесне активности, где се са манипулативног пла-

на полако прелази на мисаону обраду сликовних представа, именовање и увођење 

симболичког записа. Реторичко увођење и објашњење појма разломак на конкрет-

ном визуелном моделу, односно именовање разломака, обавезно мора да претходи 

симболичком запису. Притом је улога језика од суштинске важности. Прилагођеним 

формулисањем и пожељном вербалном језгровитошћу стварамо јасну свест о пред-

мету и уклапамо у когнитивну структуру ученика (Zech, 1999). Дељење, односно 

разламање (ломљење) неке целине на одређени број једнаких делова, описујемо ре-

чима као разломак. Издвајање више таквих једнаких делова целине, такође називамо 



111

Теоријске основе истраживања

разломком. Сваки разломак има свој назив који зависи од тога на колико смо једнаких 

делова разломили целину. Деобу целине на два једнака дела, описујемо речима као 

половине, на три једнака дела као трећине, на четири као четвртине, итд. Овде је вео-

ма битна улога адекватних визуелних модела којима се репрезентују разломци. 

У својим истраживањима Крамер и Хенри (Cramer & Henry, 2002), користећи 

низ различитих модела и манипулативних активности за представљање и поимање 

разломака, закључују да је представљање разломка кругом најефикаснији модел за 

изградњу менталне слике разломка. На основу очигледних примера представљених 

кружним исечцима, ученици ће брзо закључити, на пример, да је једна петина – део 

целине подељене на пет једнаких делова, а једна десетина – део целине подељене 

на десет једнаких делова (Слика 10).

 

 Слика 10. Модели разломака за 1
10

 и 1
5

 

Тек када се визуелно прикажу, именују и објасне нови појмови, врши се њихова 

математизација, увођењем (читањем и записивањем) симболичког записа. У инте-

рактивном дијалогу пажњу ученика усмеравамо према моделу који презентује раз-

ломак, уз кратке и јасне коментаре који ће употпунити конкретну визуелну предста-

ву. Разломак је број који показује однос између дела представљеног бројиоцем и це-

лине представљене имениоцем (Small, 2009). Има своју ознаку и записује се помоћу 

два броја (a и b), један испод другог, са цртом између њих ( a
b

). У овом делу учења 

разломака уводимо термине именилац, бројилац и разломачка црта. Број испод раз-

ломачке црте назива се именилац разломка и показује на колико је једнаких делова 

подељена целина. Број изнад разломачке црте назива се бројилац и показује коли-

ко је од добијених једнаких делова издвојено. У складу са наведеним објашњењем 

нових термина, приказујемо пример конкретног модела визуелне презентације раз-

ломка 1
3  

(Слика 11).

1
5

1
10
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1
3

БРОЈИЛАЦ

РАЗЛОМАЧКА ЦРТА

ИМЕНИЛАЦ

Слика 11. Модел разломка за 1
3

Представљено објашњење биће смислено, функционално и продуктивно, 

првенствено ако је перманентно базирано на подесним, вишеструким визуелним 

репрезентацијама разломака. Путем адекватних, илустративно-демонстративних моде-

ла разломака, нови термини лакше се интегришу у вокабулар и когнитивну структуру 

ученика, чиме се обезбеђује неопходна основа за даље учење разломака са разумевањем. 

На тај начин омогућујемо постепено усвајање појма разломка од почетног концептуал-

ног разумевања, преко препознавања, до коришћења и прављења модела разломака. 

Фознот и Долк (Fosnot & Dolk, 2002) наводе да разломци могу бити пред-

стављени дељењем целине на једнаке делове, или садржавањем једнаких делова у 

једном целом. Имајући у виду наведено, осносиметричне равне фигуре и њихово 

пресецање правим линијама, на одређен број једнаких делова, изузетно су погодне 

за почетни стадијум ,,геометризације“ разломака (Слика 12).
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 Слика 12. Модели геометријских фигура за представљање разломака

Бројна истраживања усмерена су на ефикасност бројевне полуправе, као 

геометријског модела за представљање разломака (Larson, 1980; Behr et al., 1983; 

Bernard & Bright, 1984; Lesh et al., 1987; Bright et al., 1988). Због своје једноставности 
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и тачности конструкције, бројевна полуправа (метода дужи) представља један од 

најчешће коришћених геометријских модела за визуелно престављање разломака у 

даљем учењу. Проучавајући моделе репрезентације у учењу разломака, Бол (Ball, 

1993) примећује да представљање разломака на бројевној полуправи помаже уче-

ницима да се фокусирају на основну карактеристику разломка као ,,разломљеног“ 

броја. Надовезивањем једнаких дужи (делова целине) може се илустративно одре-

дити целина у односу на дати разломак, односно деобом дате дужи као целине на 

одређени број једнаких делова визуелно приказати одређени разломак (Слика 13).

А B

1

А BC

2
1

А BD E

3
1

А BF H

4
1

G

Слика 13. Представљање разломака методом дужи

Приказани геометријски модел визуелизације разломака помоћу дужи посеб-

но је користан код мерења и мера, за илустративно представљање мерних јединица 

и њиховог односа у облику разломка. На пример, један дециметар представља десе-

ти део метра или једну десетину метра (Слика 14). 
 

11
10

dm m=
1010 1
10

dm m m= =  

Слика 14. Модел за јединице мере за дужину (dm,m)

Аналогно наведеном примеру, у даљем учењу мерења дужине методом дужи 

визуелно можемо представити и стоте делове целине ( cm m1
100
1= ). По Рендалу 
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(Randall, 2005) децимални број је друго име за разломак, а представљени модели су 

веома подесни и за визуелно приказивање децималних разломака у запису са једном 

и две децимале, као и неправих разломака односно мешовитих бројева.

Моделом дужи корисно је визуелно приказати однос мерних јединица и дру-

гих изучаваних физичких величина, у облику разломка. Оваквим начином графич-

ког приказивања лако се може уочити, на пример, да је 30 минута једнако једној по-

ловини сата или да 10 минута представља једну шестину сата (Слика 15).

А B

1 h = 60 min.

10 min.
6
1 h=

30 min. 1 h
2

=

 
Слика 15. Модел за јединице за мерење времена (час, минут)

Овај геометријски модел визуелног представљања разломака, који у даљем 

учењу постаје доминантан (Verchaffel, Greer & Torbeyns, 2006), користан је и 

код упоређивања разломака. Поред дужи, као погодан графички модел за визу-

елно упоређивање разломака, можемо користити и правоугаоник. Притом се, 

једноставним визуелним поређењем лако могу упоређивати основни разломци об-

лика 1
n

, па чак и облика a
b

 (Слика 16). 
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Слика 16. Модел за упоређивање разломака
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Крамер, Виберг и Ливит (Cramer, Wyberg & Leavitt, 2008) као погодан модел 

за упоређивање разломака истичу круг, где ученици на практичним примерима са 

деловима круга уочавају и процењују однос величине разломака. Притом посеб-

но указују на ефикасност оваквог начина упоређивања у пропедевтици сабирања и 

одузимања разломака. Осим наведеног, као дидактички материјал у пракси за визуе-

лно представљање и упоређивање разломака, могу се користити траке различитих 

дужина или разнобојни штапићи.

Комплексност садржаја о разломцима захтева дефинисање прецизнијих ме-

тодичких појединости за њихову обраду, базираних првенствено на заједничкој 

полазној основи савремених теорија учења познатих психолога (Piaget, 1967; Aebli, 

1987; Ausubel et al., 1980; Bruner, 1971; Vigotski, 1996). Основно становиште наве-

дених теорија може се формулисати као AIS-принцип, којим се апострофира по-

ступност у учењу, од физичке кореспонденције, преко графичког представљања, до 

именовања и симболичког записа (Zech, 1999).

Имајући у виду наведено, можемо закључити да је, посебно на почетном 

стадијуму учења и наставе садржаја о разломцима суштинска улога визуелних моде-

ла вишеструке репрезентације разломака. Осим код почетног упознавања разломака, 

визуелно представљање садржаја о разломцима, изузетно је корисно и на осталим 

нивоима учења. Конструисањем погодних геометријских модела за приказивање 

разломака, омогућује се повезивање апстрактних садржаја о разломцима са конкрет-

ним представама. То садржај чини једноставнијим и разумљивијим, што у даљем 

учењу утиче на позитиван трансфер и функционално знање. Интегрисање разлома-

ка у друге математичке области, интерпретацијом и применом основних и елемен-

тарних разломака богати ученичка искуства, а распон тих искустава омогућава да 

разломци постану модел примене у реалним или реалистичним ситуацијама, као и 

на вишем нивоу мишљења у виду решавања проблема. 
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6. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА

Област математичког образовања, која се односи на разумевање и учење раз-

ломака односно рационалних бројева, налази се у фокусу истраживања првенствено 

као важна фаза у проширивању појма броја. Истраживања заснована на резултатима 

школске праксе узроковала су велики број информација у вези са проблемом учени-

ка у схватању сложеног концепта разломка и појма рационалног броја, као и саве-

том како да се приступи изучавању наведених садржаја (Freudenthal, 1983; Bigelow, 

Davis & Hunting, 1989; Behr, Harel, Post & Lesh, 1992; De Beni & Pazzaglia, 1995; 

Pitta & Gray, 1999). Ипак, ограничена могућност примене досадашњих резултата 

истраживања у настави, показује да учење разломака и рационалних бројева није 

довољно ефикасно, и да чак представља потешкоћу у математичком образовању 

великог броја ученика. 

У трагању за јасним аргументима и начином како да се упрости учење рацио-

налних бројева, посебно треба имати у виду општеприхваћени став да се знање гра

ди на претходном знању (Berlin & White, 1995). Притом, за успешно учење важно 

је извршити избор садржаја који ће ученике довести до нивоа са ког могу успеш-

но наставити усвајање математичких садржаја, према програмски предвиђеним 

циљевима (Мићић, 2010). Једно од основних питања на које се мора понудити одго-

вор јесте које искуство и предзнање је потребно деци за ефикасно учење програмом 

предвиђених садржаја о разломцима у основном образовању.

Целовита истраживања на насловљену тему дисертације нисмо пронашли. 

Међутим, увидом у наставне програме математике и у уџбеничку литературу за 

основно образовање појединих земаља Европе, уочили смо елементе пропедев-

тичке обраде делова садржаја о рационалним бројевима. Претпостављамо да су ти 
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садржаји, који су синтетизовани у прописаним стандардима постигнућа ученика и 

упутствима за рад наставника, резултат институционалних истраживања.

У таквој ситуацији определили смо се да опишемо поједина истраживања 

која су нам била доступна, а у вези су са израдом наше методике за пропедевтичко 

проширивање програмских и увођење нових садржаја о разломцима у аритметици 

за млађе разреде основне школе. Притом наглашавамо, да смо прве значајније ра-

дове у вези са наведеним садржајима, већ описали у овиру прегледа развоја учења 

и наставе садржаја о разломцима, те их овом приликом нећемо поново наводити 

(видети поглавље 2). 

Као полазну основу у истраживању већина аутора истиче потребу сагласно-

сти око дефинисања концепта разломка и рационалног броја и даје своје тумачење 

наведених појмова. 

Фројдентал (Freudenthal, 1983) под разломком подразумева феноменолош-

ки извор рационалних бројева и говори о четири аспекта разломка: разломак као 

ломљење, целина подељена на делове, разломак као упоређивање и разломак као 

једна операција.

Резнек (Resnick, 1986) наводећи важност флексибилног мишљења, акценат 

ставља на карактеристике интуитивног размишљања ученика код учења разломака.

Кирен (Kieren, 1988) даје теоретски модел математичког грађења знања о 

рационалним бројевима кроз идеалну мрежу за учење коју назива сликом идеал-

ног знања о рационалним бројевима. Његов модел чини шест нивоа знања а први 

представља елементарни ниво познавања наведених садржаја. Притом наводи, 

да се могу посматрати интеракције између различитих нивоа представљања или 

разумевања.

Бер, Харел, Пост и Лиш (Behr, Harel, Post & Lesh, 1990) указују на значај 

манипулације објектима у олакшавању схватања делова целине и препоручују ма-

нипулативне активности као обавезне елементе у програму почетне наставе мате-

матике.

У оквиру Пројекта Рационални број (RNP, 1979) истраживано је дечије 

схватање концепата рационалног броја: део-целина, децимала, дељење, количник, 

пропорција и релације. За потребе ове студије и екперименталног истраживања у 

настави, Лиш (Lesh, 1979) је представио модификовану верзију Брунеровог (Bruner, 
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1966) линеарног модела за представљање појма. Притом за разлику од Брунера, 

посебно наглашава интерактивну природу модела који обухвата различите видове 

представљања појмова (Слика 17):

MANIPULATIVE 
AIDS 

PICTURES

  
SPOKEN SYMBOLS 

WRITTEN SYMBOLS 

REAL-WORLD 
SITUATIONS 

Слика 17. Лишов интерактивни модел различитих 
видова представљања појмова (Lesh, 1979:37)

 

Резултати истраживања које су спровели Њустед и Оливиер (Newstead & 

Olivier, 1999) у Јужној Африци, показују ограничен успех у учењу разломака за-

снованом на свакодневном искуству (Murrey, Olivier & Human, 1996). Њихова 

сазнања упућују на неопходност употребе посебних ситуација у настави, широку 

интерпретацију разломака, првенствено на значење разломка не само као део-це-

лина већ и разломак као део мноштва предмета, разломак као однос и разломак као 

симбол.

Узрок ограниченог разумевања разломака Стронг (Strang, 1990) види у ре-

продуктивном (механичком) учењу правила из уџбеника. Притом, већина ученика 

усваја запис разломка у облику m
n

, али не схвата да овај запис може представљати 

било који еквивалентан разломак. Као грешку у схватању представљања разломака 

као бројева Амато (Amato, 2005) види у конфузији око јединица, на пример m
n

 ме-

тара и m
n

 километара (Hasegawa, 2000). Томпсон и Салдона (Thompson & Saldanha, 

2003) примећују да ученици који су научили делове целог, често имају проблем у 

разумевању разломака већих од један. 
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Како се за представљање разломака доминантно користи бројевна полуправа, 

Ханјула (Hannula, 2003) је утврдила да је овакав начин приказивања за ученике у 

Финској представљао потешкоћу, јер њихово раније искуство почива искључиво на 

реалним проблемима из живота. Ово откриће указује на сложеност представљања 

при учењу разломака без свесне активности ученика, и неопходност синтезе више-

струког представљања. 

Мићић (2004) указује да је поимање дељења једне целине, чије делове означа-

вамо разломцима, неопходно померити према стицању могућности да се она може 

појавити у више идентичних примерака, дељењем на различите начине, што до-

приноси бржем формирању апстрактног појма разломка као броја. Притом истиче 

да је записивање неправих разломака у облику мешовитих бројева погодно само за 

непосредно уочавање њихових целих делова и правих разломака, али уз обавезно 

коришћење знака ,, + “ између целог броја и разломка.

Херман и остали (Herman et al., 2004) испитивали су у Чешкој, код ученика 

узраста 6–9 година, способност представљања разломака на два начина: изолова-

но и у оквиру сабирања. Установили су да деца лакше схватају разломак у првом 

случају (разломци као процес поимања), док за други нису била припремљена (раз-

ломци у процесу сабирања). 

Пита-Пантази, Греј и Кристоу (Pitta-Pantazi, Grey & Christou, 2004) бавили су 

се истраживањем начина на који различите врсте менталног представљања могу 

бити повезане са ученичким достигнућима у учењу аритметике, посебно садржаја 

о разломцима. Да би дошли до објашњења шта ученици осећају, директно су их на-

водили на одговор стимулишући их вербалним или визуелним представама. При-

том су ученици имали задатак да за тридесет секунди кажу све оно на шта их асоци-

ра свака од понуђене три вербалне односно визуелне представе: разломак, половина 

или 1
2

, три четвртине или 3
4

 и разломак или m
n

. Класификујући одговоре ученика 

у неколико категорија, они закључују да различити формати стимуланса изазивају 

различите врсте менталних представа, што може имати значајне последице у наста-

ви, нарочито при коришћењу наставних средстава.

Мамедеј, Нунес и Брајант (Mamede, Nunes & Brayant, 2005) у свом истраживању 

првенствено се фокусирају на два појма, део-целина (разломак) и количник, и 

истражују њихове различите односе приликом решавања проблема који укључују 

једнакост, поступност и представљање разломака.
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Кариламбис и Пита-Пантази (Charalambos & Pitta-Pantazi, 2005) наводе да 

већина истраживача, као један од фактора који изразито доприноси комплексности 

учења и преношења знања, види у могућности представљања разломака на више 

начина. Притом они указују на један општи модел који су предложили Бер, Ха-

рел, Пост и Силвер (Behr, Harel, Post & Silver, 1983) у коме је однос део-целина од-

носно дељење, представљено као основна конструкција која се заснива на четири 

подконструкције: однос, операција, количник и мерење. Тестирајући овај модел, 

потврдили су важну улогу конструкције део-целина у представљању разломака, 

наводећи првенствено јаку повезаност са односом и операцијама, али и јако слабу 

везу са мерењем и количником. Тиме наглашавају потребу за даљим истраживањима.

Према Смолу (Small, 2009), Фозноту (Fosnot, 2007) и Смиту (Smith, 2002), раз-

ломци представљају број који показује однос између дела представљеног бројиоцем 

и целине представљене имениоцем. Притом истичу да се разломком може предста-

вити било који део целине, али да разломак нема реално значење ако се не зна шта 

је целина. 

Тако Вотанабеј (Watanabe, 2006) објашњава са нагласком на мерење да је идеја 

о нејединичним разломцима облика 2
3

, 3
4

, 4
5

, који такође представљају део целине, 

настала као последица јединичних разломака 1
3

, 1
4

, 1
5

. Он наводи да коришћење 

разломака у контексту мерења помаже ученицима да разумеју разломке као коли-

чину.

Геилен и остали (Galen, Fejis, Figueiredo, Gravemej, Herpen & Kreijzer, 2008) 

наглашавају да разломци имају важну улогу у развоју математичког мишљења. 

Између осталог указују и на неопходност посебне пажње према наведеним 

садржајима у почетном математичком учењу, као полазној основи за разумевање 

децималних бројева и процената.

Посебно издвајамо и одређена најновија истраживања у вези са проблемом 

ефикасног изучавања разломака и рационалних бројева у основном образовању, 

који потврђују потребу и значај нашег истраживања. 

Витман (Wittman, 2013) се фокусира на стандардне грешке при решавању про-

блема који укључују операције са разломцима. Резултати истраживања показују да 

највећи део грешака настаје због недоследног приступа садржајима, без осмишљене 

методичке стратегије.
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Тобијас (Tobias, 2013) своје истраживање базира на појмовима целине и раз

ломка. Притом истиче примаран значај правилне употребе језика у дефинисању 

ових појмова, првенствено кроз учење у контексту и разумевање процедуре за 

коришћење и интерпретацију различитих начина решавања. 

Лоранџ и Ринволд (Lorange & Rinvold, 2013) указују на значај идентификовања 

стратегије ученика при решавању задатака који укључују проширивање разломака 

на заједнички именилац.

Прoдиџер (Prediger, 2013) примећује да се за подстицање концептуалног ра -

зу  мевања разломака често користи принцип повезивања различитих репре зен та-

ција, који ипак није довољан. Између осталог она испитује различите стратегије 

овог принципа у вези са генерисаним процесом учења путем различитих визуел-

них модела. Адекватном применом наведеног принципа ученицима се омогућава 

свеобухватнији структурни приступ учењу садржаја о разломцима. 

Карваљо и Понте (Carvalho & Ponte, 2013) анализирају развој менталних 

стратегија ученика при раду са рационалним бројевима путем експеримента засно-

ваном на задацима који укључују четири рачунске операције са разломцима. Резул-

тати њиховог истраживања указују на улогу и значај развоја менталних стратегија 

путем примене операција са разломцима.

Слични ставови се могу наћи у радовима: Cruz & Spinillo, 2004; Empson et al., 

2010; Newton & Sands, 2012; Bednarz & Prolux, 2013.

На крају приказа досадашњих истраживања дајемо сажет опис појединих ра-

дова који се првенствено односе на пропедевтичку обраду садржаја о разломцима.

Станко Првановић (1958), утемељитељ савремене методике наставе матема-

тике у Србији, наставу аритметике заснива на принципима проналазачке методе, и 

говори о неопходности пропедевтичког учења садржаја о разломцима, повезујући 

их са операцијом дељења. Притом наводи да обрада децималних бројева после об-

раде разломака не представља никакав методски проблем, јер је основни циљ об-

раде појма разломка припрема ученика за боље разумевање децималних бројева. 

Такође примећује да се децимални бројеви могу пропедевтички увести и непосред-

но, на основу потпуне аналогије између декадних јединица и јединица за мерење 

дужине, масе и количине течности.

Руски математичар и методичар наставе математике Шевченко (Ševčenko, 1967) 

консататује да математика познаје два извора поимања разломка: мерење и дељење. 
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Између осталог указује и на потребу пропедевтичког упознавања ученика млађих 

разреда основне школе са питањима која се односе на разломке, апострофирајући 

паралелу између разломка и количника. Као ефикасно методичко средство при об-

ради разломака истиче примену геометријских представљања. Притом наводи да 

је дуж по својој једноставности и тачности конструкције најсавршенији модел за 

демонстрацију разломљених бројева. 

Петровић (2005) у раду указује на очигледну везу природних бројева и у деци-

малном запису, и предлаже пропедевтичку обраду уређења скупа десетих и стотих 

делова јединице, као и увођење релација и операција са њима већ у почетном мате-

матичком образовању. 

Лазић, Милинковић и Петојевић (Lazic, Milinkovic & Petojevic, 2012) исти-

чу могућност пропедевтичког проширивања појма разломка у млађим разредима 

повезујућом наставом математике. Притом, за одређивање скупа Q+ они уводе неоп-

ходне релације са разломцима закључно са појмом класе еквиваленције једнаких раз-

ломака, којима приказују и потврђују први историјски природан процес, проширивања 

скупа природних бројева на скуп позитивних рационалних бројева. Они су сачини-

ли и предлог методичког приступа пропедевтичком проширивању појма разлом-

ка повезујућом наставом, и приказали два егземпларна модела обраде. Прву етапу 

пропедевтичког проширења појма разломка повезивањем програмских садржаја чи-

нили су делови обраде наставних јединица Дељивост бројева и Дељење са остат

ком. У оквиру првог модела обраде аутори се задржавају на појму правог разломка, 

и указују на везу операције дељења природних бројева и разломака. У другом моде-

лу уводе појам мешовитог броја – неправог разломка повезујући наставне јединице 

Уређеност скупа природних бројева и Дељење са остатком са разломцима, указујући 

на значење остатка и могућност поделе истог на n једнаких делова.

Лазић и Петојевић (2014) у истраживању се фокусирају на проширивање 

појма броја, са N0 на скуп позитивних рационалних бројева Q+. Између осталог, они 

пропедевтички уводе релацију поретка и операције са разломцима истих именила-

ца, скраћивање и проширивање разломака, као и децимални запис са једном и две 

децимале.

С обзиром на обим истраживања у овој области, овде смо сачинили сужени 

избор истраживања која репрезентују одређене правце у процесу учења садржаја о 

разломцима. 
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За повећање наших сазнања о формирању појма разломка као позитивног ра-

ционалног броја, и схватања релација и операција са њима, користили смо и радове 

за које не наводимо сажет опис садржаја, а налазе се у попису коришћене литерату-

ре: Brekke, 1996; Bassso, Bonotto & Sorzio, 1998; Fuglestad, 1996; Boufi & Skaftourou, 

2002; Hanulla, 2003; Caney & Watson, 2003; Steinle & Stacey, 2004; Pitta-Pantazi, Gray 

& Christou, 2004; Charalambos & Pita-Pantazi, 2007; Cramer et al., 2009; Predinger & 

Schink, 2009; Hallet et al., 2010; Prediger et al., 2013, Prediger & Wessel, 2013.

У представљеним радовима налазимо потребне и довољне разлоге за потре-

бу и значај нашег истраживања. Претпостављамо да описана односно наведена 

истраживања ипак чине довољно обиман извор за одређивање теоријских основа 

истраживања у вези са докторском дисертацијом, као и за израду посебне методике.
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7. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ЗА ПРОПЕДЕВТИЧКО УВОЂЕЊЕ 

САДРЖАЈА О РАЗЛОМЦИМА У ПРОГРАМОМ  

ПРЕДВИЂЕНИМ ОКВИРИМА

На основу теоријског дела истраживања сачинили смо методички приступ 

који обухвата методичку трансформацију и методичке оквире за пропедевтичко 

проширивање појма разломка као елемента Q+, са конкретним моделима часова. 

При одређивању методичког приступа првенствено смо респектовали прописане 

Опште образовне стандарде постигнућа (ЗВКОВ РС, 2011) за крај првог циклуса 

обавезног образовања за предмет Математика, који између осталих обухватају и 

садржаје о разломцима. Стандардима постигнућа из области разломака, описани 

су захтеви на три нивоа (основни, средњи и напредни ниво). По наведеним стан-

дардима, ученици на крају првог циклуса обавезног образовања треба да поседују 

следећа суштинска знања и умења: 

Основни ниво – умеју да прочитају и формално запишу разломак 1 ( 10)n
n

≤ , 

препознају његов графички приказ, и да израчунају половину, четвртину и десети

ну неке целине.

Средњи ниво – умеју да препознају разломак a
b  

(b ≤ 10, a <b) када је графички 

представљен на фигури подељеној на b делова, да израчунају n-ти део неке целине и 

обрнуто и да упоређују разломке облика 1 ( 10)n
n

≤ .

Напредни ниво – умеју да прочитају, формално запишу и графички прикaжу 

разломак a
b  

(b ≤ 10, a <b), знају да израчунају део a
b  

(b ≤ 10, a <b) неке целине и 

користе то у задацима (ЗВКОВ РС, 2011).

За успешно учење најповољније би било поновити пут којим је човечанство про-

шло кроз историју, али како је то у реалној настави математике неостварљиво, важ-
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но је извршити избор садржаја који ће ученике довести до нивоа са ког могу успеш-

но наставити усвајање математичких садржаја, према програмски предвиђеним 

циљевима (Мићић, 2010). 

У Европи назив разломак уводи Леонардо Фибоначи (Leonardo Pisano 

Fibonacci, 1170–1250) у Књизи о Абаку 1202. године, преузевши га од Арапа. Као 

симбол дељења, он први користи разломачку црту да одвоји бројилац од именио-

ца (дељеник од делиоца). Облик (јединичног) разломка 1
n

 је настао од 1 f n, где f 

значи разломак (од италијанске речи fratto, што значи подељен, разломљен). Како 

је историјски развој математичких појмова, симбола и правила једна од осно-

ва за одређење методичког приступа, а наше истраживање је усмерено ка пропе-

девтици, методички приступ започећемо улогом јединичних разломака. Притом, 

најпогоднији конкретни примери су они јединични разломци чији су имениоци де-

кадне јединице. У пропедевтичкој обради употребљаваћемо само 1
10

 – једну десет

нину, и 1
100

 – једну стотнину, које означавамо у децималном запису са 0.1 и 0.01 и 

читамо са један десети, односно један стоти. 

7.1. прОпедевтичкО прОширивање пОјМа и МОгућнОсти 

упОређивања разлОМака

Опис општег методичког приступа садржајима о разломцима у млађим разре-

дима основне школе налазимо код аутора Дејић и Егерић (2010), из кога издвајамо 

следећи цитат: 

,,У почетној настави математике ученици треба да упознају разломак као део 

целине; да науче да разломке записују и упоређују; као и да одређују део ако је дата 

целина (број) и да одређују целину (број) ако је познат његов део“ (Дејић и Егерић, 

2010:210).

Према наведеном, ученицима наглашавамо да су сви делови целине међусобно 

једнаки. Пропедевтички је могуће да се тако одређен појам разломка схвати као број 

и прикаже на бројевној полуправи, као део јединичне дужи, за основне разломке. 

Тако постављеним циљем и задатком пропедевтички можемо проширити и појам 

осталих позитивних разломака. За то су најпогодније наставне јединице у којима 

се уче правила дељења, односно одређивање количника. То значи да најкасније у 
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трећем разреду уводимо једнакост ознака за количник и разломак, односно назна-

чени количник a:b има исто значење као разломак у запису a
b

. Тиме изједначавамо 

и улогу дељеника у количнику са улогом бројиоца у разломку, као и улогу делиоца у 

количнику са улогом имениоца у разломку. У ту сврху наводимо следећи цитат који 

се односи на појам разломка:

,,Требало би да се сталност изабране јединице у одређеном контексту, чије де-

лове означавамо разломцима, помери према стицању могућности да се она може 

појавити у више идентичних примерака, и чињеници да се та целина одржава при-

ликом њеног дељења на делове на различите начине. Занемарујући различитост 

садржаја формирамо апстрактан појам разломка, за који означавање одговарајућих 

делова различитих целина представља примере“ (Мићић, 2004:42).

O

k2

k3

k1

p

q

Слика 18. Модел за уопштавање појма разломка

Имајући у виду циљ којим пропедевтички формирамо појам разломка као по-

зитиван рационалан број, битно је да се апстрахује целина, односно искључи њена 

улога. На пример, коришћењем три концентрична круга и њиховом деобом двема 

полуправама, чија је почетна тачка центар кругова (Слика 18), формирамо егзем-

плар. 

Хеуристичким вођењем наставника, ученици изводе закључак да је однос 

(количник a:b) тако добијених кружних исечака једнак за све кругове, односно 

представља разломак a
b

 као јединствен број. На почетку наведеног процеса кори-

стимо конкретан пример (егземплар) полуправих, које образују прав угао и чине 

исечке којима се приказује разломак 1
4

. 

Применом правила промена количника у зависности од промене дељеника, 

можемо допунити формулисање појма позитивног разломка a
b

. Наиме, правило 

ако се дељеник повећа одређени број пута и количник се повећа исти број пута је 
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еквивалентно правилу, ако се бројилац повећа одређени број пута и разломак се 

повећа исти број пута. Према наведеном, важе једнакости: 1 1a a a
b b b

⋅
= = ⋅ . На при-

мер, разломак 3
4

 схватамо као троструки јединични разломак 1
4

, односно 3 13
4 4

= ⋅

, и можемо га користити као егземплар.

За пропедевтичко проширивање појма разломка десетнине посматрамо 

дељење природних бројева а ≤ 10, са 10. Притом користимо повезивање са делом 

садржаја који се односи на разломке типа 
10
a , а ≤ 10. Уређени низ приказујемо на 

бројевној полуправој, у облику разломака и децималног записа (Слика 19): 

0.10 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

Слика 19. Бројевна полуправа десетнина од 0 до 1

Аналогно, на бројевној полуправи приказујемо и низ стотнина у интервали-

ма од 0 до 0.1, односно од 0.3 до 0.4 (слике 20 и 21):

0.010 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1

1
100

2
100

3
100

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
100

Слика 20. Бројевна полуправа стотнина од 0 до 0.1

0.310.3 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.4

30
100

40
100

39
100

38
100

37
100

36
100

35
100

34
100

33
100

32
100

31
100

Слика 21. Бројевна полуправа стотнина од 0.3 до 0.4

Основу за разломке у децималном запису налазимо у њиховом представљању 

у облику збира разломака са имениоцима степена основе 10, и називамо их де

цимални разломци. На пример, на основу уведене еквиваленције два записа 
1 10.1; 0.01,...

10 100
= =

 
имамо да је, 1 10.37 3 7

10 100
= ⋅ + ⋅ , што можемо користити за 

егземплар.

За пропедевтичко увођење појма разломака већих од јединице (неправи раз-

ломци), користимо наставне јединице које се односе на дељење са остатком. Прво 
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одређујемо значење остатка при дељењу, погодним примерима, а свакако и прика-

зом на бројевној полуправи. Притом не користимо назив и запис мешовитог раз-

ломка, већ описно одређујемо разломак у целини са његовим местом на бројевној 

полуправи, на следећи начин:

0

c c +1

d
b

 

 

a
b

c b d
b

=
⋅ +

                
Слика 22. Приказ неправих разломака и остатка

Потврду за наведено налазимо у следећем цитату:

,,Уосталом, записивање неправих разломака у облику мешовитих бројева по-

десно је само за непосредно уочавање њихових целих делова и правих разломака 

уз, традиционално (и ничим оправдано) изостављање знака ,,+“ (Мићић, 2004:42). 

На пример, ( )2
17 17 : 3 5
3

= = , интерпретирамо као број већи од пет а мањи од 

шест, што значи да се на бројевној полуправој налази између бројева 5 и 6. Остатак 

2 представља неподељени део дељеника (бројиоца), односно 2 : 3 или 2
3

, што нам 

омогућује прецизније одређивање места „броја“ 17
3

. На аналоган начин одређујемо 

број 5.7 = 57
10

= 57 : 10 = 5(7), што нам такође омогућује прецизније одређивање и 

његовог места на бројевној полуправи.

5.15 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6

17
3

Слика 23. Бројевна полиправа за 17
3

 и 5.7

Из бројевне полуправе издвојили смо интервал између бројева 5 и 6 и при-

казали га довољно великим да би могли приказати и трећине, односно десетни-

не у њему. Међутим, хеуристичким вођењем наставника ученици закључују да се 

испред приказаног интервала налази интервал између бројева 0 и 5, који садржи 
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пет јединица, односно петнаест трећина или педесет десетнина. На тај начин они 

потпуније схватају разлоге за одређивање тачака које представљају бројеве: 

17 15 2 15 2 25
3 3 3 3 3

+
= = + = +

  
и 

 
57 50 7 50 75.7 5 0.7
10 10 10 10

+
= = = + = + .

Притом, коришћење знака „+“ између разломака пропедевтички уводимо 

као надбројавање интервала на бројевној полуправи: трећина или десетнина на 

постојећих 15, односно 50, а не као одређење операције сабирања. Ово је потпу-

но аналогно аксиоматском увођењу сабирања природних бројева, које називамо 

надбројавање јер бројање настављамо од задатог броја. 

На пример, 15 + 2 = 15 + 1′ = (15 + 1)′ = 16′ = 17.

Разломке у запису са једном или две децимале (децимални разломци) може-

мо одредити и настављањем поступка дељења природних бројева, односно писме

ног дељења са остатком. То чинимо настављајући поступак дељења само са још 

једном или две итерације, што приказујемо на примеру који користимо као егзем-

плар (Слика 24):

а) прва итерација б) друга итерација

х с д ј х с д ј х с д ј х с д ј

3 0 9 1. 0 : 4 = 7 7 2. 7 3 0 9 1. 0 0 : 4 = 7 7 2. 7 5

– 2 8 – 2 8

0 2 9 0 2 9

– 2 8 – 2 8

0 1 1 0 1 1

 – 8 – 8

3 0 3 0

 – 2 8 – 2 8

2 2 0

– 2 0

0

Слика 24. Писмени поступак дељења и остатка



130

Теоријске основе истраживања

У првој итерацији остатак (3) изражавамо у десетнинама дописивањем нуле. 

Количник тако израженог остатка и задатог делиоца означава број десетнина. Ако 

овом итерацијом завршимо поступак дељења, количник смо изразили разломком у 

запису са једном децималом. Притом, број десетнина је последња одређена цифра 

али њоме количник није заокругљен (на тачност 0.05), јер би у том случају морали 

одредити и број стотнина. Наведена напомена не чини битан елеменат, јер посту-

пак заокругљивања не укључујемо у пропедевтичко проширивање појма разломка 

у децималном запису. 

На аналоган начин, у другој итерацији завршавамо поступак дељења 

одређивањем броја стотнина. Како је у овом случају остатак нула, одређени колич-

ник представља тачну вредност разломка, а тиме уједно и заокругљену вредност.

Након уведене једнакости количника и разломка могуће је и упоређивање раз

ломака, слободном проценом или текстуално израженим правилима упоређивања. 

У оба случаја користимо односе бројилаца и именилаца упоређиваних разломака. 

Примена правила, које наводимо, чине једини сигуран начин упоређивања разлома-

ка и приступачна су за пропедевтичко увођење.

 y Ако су једнаки имениоци, мањи је разломак чији је бројилац мањи. 

 y Ако су бројиоци једнаки, мањи је разломак чији је именилац већи.

 y Ако је бројилац једног разломка мањи, а именилац већи, онда је он мањи од 

другог разломка.

Користећи остале односе бројилаца и именилаца можемо једино повећати си-

гурност слободне процене релације <, односно >. Међутим, на основу изједначавања 

количничког и разломачког записа можемо пренети сва правила, која се односе на 

промене количника у односу на промене дељеника или делиоца, на одговарајућа 

правила промене разломака. Користећи наведено уводимо и правило којим можемо 

упоређивати све разломке. 

 y Ако разломке проширимо тако да именилац за оба разломка чини производ 

њихових именилаца, можемо применити прво правило. 

 ( a a d
b b d

⋅
=

⋅
 и c b c

d b d
⋅

=
⋅

, уз наведене ознаке упоређивање разломака сводимо 

на упоређивање проширених бројилаца a d⋅  и b c$ )
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Као први конкретан пример (део егземплара) наводимо упоређивање разло-

мака 3
5  

и 8
11

. Приказаћемо два начина упоређивања од којих се у првом повећава 

сигурност процене, а у другом упоређивање одређује са сигурношћу на основу по-

менутих правила. 

1) Проширивањем првог разломка са 2, упоређивање датих разломака сво-

димо на упоређивање 6
10  

и 8
11

. Сада се упоређивање проценом заснива 

на уочавању следећих односа. Бројилац првог разломка мањи је за 2 од 

бројиоца другог разломка, а именилац само за 1. Притом разлика бројилаца 

има већу улогу у упоређивању разломака, јер су бројиоци мањи од име-

нилаца (основни разломци). Уочавање наведених односа чини довољан 

услов да сигурнијом проценом упоредимо разломке, односно 3
5  

< 8
11

.

2) Проширивањем првог разломка са 5, а другог са 2, упоређивање датих 

разломака сводимо на упоређивање 15
25

 и 16
22

. У овом облику бројилац 

првог разломка је мањи од бројиоца другог разломка, а именилац већи. 

Како је то једно од наведених правила, са сигурношћу упоређујемо задате 

разломке, односно 3
5  

< 8
11

.

У другом делу егземплара описаним проширивањем именилаца упоређујемо 

задате разломке 3
5

 и 8
11

:

 

3 3 11 33
5 5 11 55

⋅
= =

⋅
 и 8 5 8 40

11 5 11 55
⋅

= =
⋅

, а како је 33 < 40 закључујемо да је и 3
5  

< 8
11

. 

Користимо и пример у коме су имениоци разломака сложени бројеви, односно 

упоређујемо разломке 7
12

 и 5
8

. Притом, прво примењујемо опште правило: 

7 7 8 56
12 12 8 96

⋅
= =

⋅
 и 5 12 5 60

8 12 8 96
⋅

= =
⋅

, 

а како је 56 < 60 закључујемо да је 7
12  

< 5
8

. Након тако решеног задатка зах-

тевамо од ученика да покушају проширити разломке тако да добију заједнички 

именилац, али мањи од 96. Притом, не користимо правило одређивања најмањег 

заједничког садржаоца, односно имениоца, већ се ослањамо на креативне идеје 
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ученика. На пример, утврђивањем дељивости са 2 оба задата имениоца и већ фор-

мираног заједничког имениоца (парни бројеви), ученик може проширивање разло-

мака преполовити.

( 7 7 4 28
12 12 4 48

⋅
= =

⋅
 и 5 6 5 30

8 6 8 48
⋅

= =
⋅

, а како је 28 < 30 закључујемо да је 7
12

< 5
8

).

Упоређивање основних разломака у децималном запису, са једном или две 

децимале, реализујемо изражавајући их у облику разломака једнаких именила-

ца. На пример, 0.7< 0.9 (10
7

10
91 ) и 0.73 < 0.75 (100

73
100
751 ). На аналоган начин 

упоређујемо и разломке веће од 1, на пример 3.7 < 3.9 ( 10
37

10
391 ) и 214.75 < 215.73. 

Међутим, разломке у децималном запису можемо упоређивати и директно, на осно-

ву правила која наводимо, а приступачна су за пропедевтичко увођење.

 y Ако разломци у децималном запису испред децималне тачке (зареза) имају 

различите цифре, мањи је онај у коме те цифре одређују мањи природан 

број.

 y Ако разломци у децималном запису испред децималне тачке (зареза) имају 

једнаке цифре, а различите цифре које означавају десетнине, мањи је онај 

чији је број десетнина мањи.

 y Ако разломци у децималном запису испред децималне тачке (зареза) и на 

првом месту иза ње имају једнаке цифре, мањи је онај чији је број стот

нина мањи.

Примери, респективно редоследу примене наведених правила:

342.72 < 352.72; 342.7 < 742.9 и 342.72 < 342.75.

7.2. прОпедевтичкО увОђење некиХ Операција  

са разлОМциМа

Применом правила промена количника у зависности од промене дељеника, 

можемо одредити правило множења позитивних разломака a
b

природним бројем. 

У ту сврху користићемо једно од еквивалената поменутих правила, ако се бројилац 

повећа одређени број пута и разломак се повећа исти број пута. Према наведеном 



133

Теоријске основе истраживања

важи једнакост: b
n a n b

a$ $= . Користећи симетрију једнакости, односно n b
a

b
n a$ $= , 

можемо формулисати правило множења позитивних разломака природним бројем. 

 y Разломак множимо природним бројем тако што бројилац помножимо 

тим бројем, а именилац препишемо. 

За илустрацију наводимо текстуално одређен задатак са описом решавања.

Три ученика су појела по 3
10

, односно 0.3 торте. Колики део торте су појели 

заједно? Задатак се моделује множењем природног броја и разломка, како је описа-

но, односно: 3 3 3 93 0.9
10 10 10

⋅
⋅ = = =

 
или 3 1 13 3 3 9 9 0.1 0.9

10 10 10
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ = .

Аналогно упоређивању разломака у децималном запису, могу се текстуално 

фор мулисати и правила множења природним бројем разломака у децималном запису:

 y Природан број множимо разломком у децималном запису са једном децима

лом, тако што и други чинилац посматрамо као природан број (без деци

малне тачке/зареза). У тако добијеном производу природних бројева деци

малну тачку стављамо испред последње цифре.

 y Природан број множимо разломком у децималном запису са две децимале, 

тако што и други чинилац посматрамо као природан број (без децималне 

тачке/зареза). У тако добијеном производу природних бројева децималну 

тачку стављамо испред претпоследње цифре.

Примери за егземплар:

1) 3 2 7 · 1 2. 3 = 4 0 2 2. 1 2) 2 3 · 3 5. 7 1 = 8 2 1. 3 3

6 5 4 1 0 7 1 3

+ 9 8 1 + 7 1 4 2

4 0 2 2 1 8 2 1 3 3

При пропедевтичком увођењу сабирања и одузимања ученике прво упознајемо 

са следећим правилом. Када се количник збира или разлике (дељеник) и задатог 

броја (делилац) записује разломком, израз се не ставља у заграду јер дужина запи

са разломачке црте замењује заграду. Притом користимо два примера (егземплар), 

којима стварамо основу за апстраховање:

1)
  

( )13 5 13 513 5 : 4 13: 4 5 : 4
4 4 4
+

= + = + = +
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2)  ( )13 5 13 513 5 : 6 13: 6 5 : 6
6 6 6
−

= − = − = −

Пре апстраховања ученици посматрањем, компарацијом и елементима ана-

лизе уочавају да је у првом случају разломак разложен на збир разломака чији су 

имениоци једнаки, а бројиоце чине сабирци задатог разломка. На аналоган начин 

уочавају правило и за други разломак, чији је бројилац разлика. Симболично запи-

сано, апстраховањем задатих бројева записујемо уопштавање уочених правила:

1)  ( ) : : :a b a ba b c a c b c
c c c
+

= + = + = +

2)  ( ) : : :a b a ba b c a c b c
c c c
−

= − = − = −

При уопштавању другог правила напомињемо услов a > b, а услов о дељивости 

бројева изостављамо у оба правила, јер се ради о разломцима. У наставку, хеури-

стичким вођењем ученици уочавају да на десној страни једнакости сабирамо, од-

носно одузимамо разломке са једнаким имениоцем. То омогућује да применом 

симетрије једнакости запишемо правила сабирања, односно одузимања разломака 

са једнаким имениоцем у оба записа, симболично и текстуално:

1)   a b a b
c c c

+
+ =

2) a b a b
c c c

−
− =

Разломке са једнаким имениоцем сабирамо, односно одузимамо, тако што 

бројиоце саберемо, односно одузмемо, а именилац препишемо.

Као и при упоређивању разломака, користећи пренета правила са колични-

ка на разломке, уводимо и правило којим можемо сабирати или одузимати све раз-

ломке:

 y Ако разломке проширимо тако да именилац за оба разломка чини производ 

њихових именилаца, можемо применити раније наведена правила сабирања 

или одузимања разломака са једнаким имениоцем. Прво проширујемо раз-

ломке: a a d
b b d

⋅
=

⋅
 и c b c

d b d
⋅

=
⋅

, а затим их сабирамо: 
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a c a d b c a d b c
b d b d b d b d

⋅ ⋅ ⋅ + ⋅
+ = + =

⋅ ⋅ ⋅

Имајући у виду неопходну рационалност у пропедевтичкој настави / учењу, 

посебно рационално коришћење расположивог времена, наводимо аналогне при-

мере коришћеним примерима при упоређивању разломака.

Пример 1 – Сабирање разломака 3
5

 и 8
11

Наведене разломке сабирамо користећи наведено правило, односно најпре их 

проширујемо и ,,сводимо“ на исте имениоце, 3 3 11 33
5 5 11 55

⋅
= =

⋅
 и 8 5 8 40

11 5 11 55
⋅

= =
⋅

, а за-

тим примењујемо правило сабирања разломака са једнаким имениоцем: бројиоце 

саберемо а именилац препишемо, 3 8 33 40 73
5 11 55 55 55

+ = + = .

Пример 2 – Одузимање разломака 7
12

 и 5
8

Аналогно претходном примеру, прво примењујемо опште правило про-

шири вања: 7 7 8 56
12 12 8 96

⋅
= =

⋅
 и 5 12 5 60

8 12 8 96
⋅

= =
⋅

, а затим правило одузимања раз-

ломака са једнаким имениоцем: бројиоце одузмемо а именилац препишемо, 
5 7 60 56 60 56 4
8 12 96 96 96 96

−
− = − = = .

Аналогно множењу природним бројем разломака у децималном запису, могу 

се текстуално формулисати правила сабирања и одузимања. Прво наводимо при-

мере за формирање егземплара, које користимо за уочавање правила сабирања и 

одузимања разломака у децималном запису са једном децималом:

1)  53 48 53 48 55.3 4.8 0.5
10 10 10 10

−
− = − = = =

2)  7 2 7 2 90.7 0.2 0.9
10 10 10 10

+
+ = + = = =

3)  7 8 7 8 150.7 0.8 1.5
10 10 10 10

+
+ = + = = =

4)  50814 237 50814 237 505775081.4 23.7 5057.7
10 10 10 10

−
− = − = = =

На основу наведеног егземплара пропедевтички уводимо правила за уопшта-

вање сабирања и одузимања разломака у децималном запису са једном децималом:
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 y Бројеве са једном децималом сабирамо, односно одузимамо, као природне 

бројеве настале изостављањем децималних тачака (зареза). 

а) Ако је тако израчунат збир, односно разлика, једноцифрен број, тачку 

стављамо испред последње цифре и дописујемо нулу. 

б) Ако је тако израчунат збир, односно разлика, вишецифрен број, тачку 

стављамо испред последње цифре. 

Наводимо и примере за формирање егземплара, које користимо за уочавање 

правила сабирања и одузимања разломака у децималном запису са две децимале:

1)  503 498 503 498 55.03 4.98 0.05
100 100 100 100

−
− = − = = =

2)  37 28 37 28 650.37 0.28 0.65
100 100 100 100

+
+ = + = = =

3) 
 

508134 2377 508134 2377 5057575081.34 23.77 5057.57
100 100 100 100

−
− = − = = =

На основу наведеног егземплара пропедевтички уводимо правила за уоп шта-

вање сабирања и одузимања разломака у децималном запису са две децимале:

 y Бројеве са две децимале сабирамо, односно одузимамо, као природне бројеве 

настале изостављањем децималних тачака (зареза). 

а) Ако је тако израчунат збир, односно разлика, једноцифрен број, испред 

њега дописујемо две нуле, а између њих стављамо тачку. 

б) Ако је тако израчунат збир, односно разлика, двоцифрен број, испред 

прве цифре стављамо тачку и дописујемо 0. 

в) Ако тако израчунат збир, односно разлика, садржи више од две цифре, 

тачку стављамо испред претпоследње цифре. 

На крају наводимо текстуално задат пример са описом тока решавања и 

одговарајућом анализом, уз хеуристичко вођење наставника. 

Пример:

Ученику су два друга мерила кораке, а притом је он корачао по правој линији, 

на следећи начин:
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A) Ученик је направио два корака у истом смеру, омогућујући друговима да 

њихову дужину измере мерењем растојања ,,од пете до пете“. Ако је мера 

првог корака 85 cm, а другог 78 cm, колику дужину су укупно измерили из-

ражено у метрима.

 I начин – Ученици сабирају задате мерне бројеве 85 и 78, а затим меру 

изражавају израчунатим мерним бројем (збиром) и задатом јединицом 

мере: 163 cm. Након тога дељењем са 100 или разломком 163
100

, записују 

мерену дужину на тражени начин, 1.63 m.

 II начин – Задате мере ученици изражавају у метрима: 0.85 m

 ( 85 0.85
100

= ) и 0.78 m ( 78 0.78
100

= ). Након тога сабирају тако добијене 

мерне бројеве 0.85 и 0.78, а затим меру изражавају израчунатим мерним 

бројем (збиром) и траженом јединицом мере: 1.63 m (0.85 + 0.78 = 1.63). 

Након решавања задатка ученици анализирају и упоређују оба начина, укљу-

чујући и примену одговарајућег правила сабирања децималних бројева, уз хеу ри-

стичко вођење наставника. 

Б) Ученик је направио два корака, први у једном смеру завршавајући га 

спајањем пета. Притом је омогућио друговима да његову дужину измере 

након искорака, мерењем растојања од пете до пете. Затим је супротним 

смером (корак уназад) направио други корак на претходно описан начин. 

Ако је мера првог корака 85 cm, а другог 78 cm, на ком растојању се његове 

пете налазе од места на коме су биле пре корачања, изражено у метрима.

 I начин – Ученици одузимају задате мерне бројеве 85 и 78, а затим меру 

изражавају израчунатим мерним бројем (разликом) и задатом јединицом 

мере: 7 cm. Након тога дељењем са 100 или разломком 7
100

 одређују мер-

ни број, а мерену дужину записују на тражени начин, 0.07 m.

 II начин – Задате мере ученици изражавају у метрима: 0.85 m

 ( 85 0.85
100

= ) и 0.78 m ( 78 0.78
100

= ). Након тога одузимају тако добијене мерне 

бројеве 0.85 и 0.78, а затим мерену дужину изражавају израчунатим мерним 

бројем (разликом) и траженом јединицом мере: 0.07 m (0.85 – 0.78 = 0.07).

Након решавања задатка ученици анализирају и упоређују оба начина, укљу-

чујући и примену одговарајућег правила одузимања разломака у децималном за-

пису, уз хеуристичко вођење наставника. 
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Коришћењем приказаног задатка повезујемо наставу математике са физич-

ким васпитањем и познавањем природе. Потпунији методички приступ примене 

повезивања наставе математике са садржајима других предмета, као и више прика-

заних задатака налазимо у радовима: Milinkovic, 2011; Milinković i Bogavac, 2011; 

Lazic, Milinkovic & Petojevic, 2012; Петровић и Лазић, 2012; Lipkovski, Rakonjac & 

Lazic, 2012.

7.3. структура часОва Обраде наставниХ јединица са 

прОпедевтичкиМ увОђењеМ садржаја О разлОМциМа 

У формирању пропедевтичког појма разломка као елемента Q+ првенствено 

користимо стратегију повезивања (хоризонтално и вертикално) наставних садржаја 

у учењу математике, са приоритетним коришћењем дидактичких принципа свесне 

активности ученика и индивидуализације. У ту сврху ослањамо се на интерактивну 

наставу и учење математике и флексибилну диференцијацију.

На основу досадашњих сазнања о образовним системима, као и других 

сазнања о математичком образовању за млађе разреде основне школе, примењујемо 

општу структуру часа (Lazic et al, 2012; Мрђа, 2013). У складу са претходно наведе-

ним, за потпунију припрему и реализацију наставних јединица у разредној настави 

математике, прилагодили смо општу структуру часа математике и сачинили посеб-

ну структуру, које прво описујемо. 

За часове без пропедевтичког увођења садржаја о разломцима, користимо, 

(општу) структуру часа, која се састоји из уобичајене три фазе: 1) препаративне 2) 

оперативне и 3) верификативне. У преперативној фази реализује се интерактивно 

понављање предзнања ученика која су у непосредној вези са обрадом садржаја за 

оперативну фазу. У оперативној фази реализује се интерактивна обрада појмова и 

једноставнијих правила: 

 – Одређујемо егземплар (пример, или скуп примера), доминантно из одгова-

рајућег садржаја уџбеника (уводни примери по потреби допуњени тексту-

алним аналогонима).

 – Затим ученици мисаоним активностима (посматрањем, компарацијом са 

елементима анализа и синтезе) уочавају битне елементе за формирање 

појма или схватање значења и утврђивање тачности правила. Ако је егзем-
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плар постављен у облику проблемске ситуације, наведене активности уче-

ници изводе уз диференцирану помоћ наставника.

 – Након тога, хеуристичким вођењем наставника ученици анализирају уокви-

рене текстуалне и симболичке записе одређења појма или правила. Нај-

чешће, у уџбенику ученици самостално допуњавају текстове дописивањем 

одговарајућих речи, или их записују у свеске. Наведено уопштавање зах-

тева примену мисаоних поступака апстракције и генерализације. Изра-

дом нових примера продубљујемо и проширујемо одређење појма или 

потврђујемо схватање значења и тачности правила. 

Најзад у завршној верификативној фази, верификативни резиме усмеравамо 

на обраду егземплара (решавање проблема) и део примера (1–2), којима се запо-

чиње израда домаћег задатка. Израдом домаћег задатка ученици настављају про-

дубљивање и проширивање појмова или потврђивање схватања значења и тачности 

правила.

За часове који садрже пропедевтичку обраду формирамо посебну структу

ру, тако што пропедевтички део обраде уклапамо у општу структуру. То чинимо на 

следећи начин:

1) Смањујемо време за општи део оперативне фазе, односно сажимамо осно-

вни део обраде наставне јединице, а у преосталом времену изводимо про-

педевтичку обраду.

2) Смањујемо време за препаративну и верификативну фазу, а повећавамо 

време за оперативну фазу и поступамо на начин описан под 1.

3) У обради наставних јединица за које је предвиђено 3 или више часова, 

издвајамо један час за пропедевтичку обраду по приказаној општој струк-

тури. 
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7.4. наставне јединице пОгОдне за прОпедевтичкО увОђење 

садржаја О разлОМциМа у МлађиМ разредиМа ОснОвне шкОле

Респектујући раније описане елементе методичког приступа и посебну струк-

туру часа, определили смо се за глобалне планове који су примењени у уџбеницима 

Математике за други, трећи и четврти разред основне школе, аутора Светлане 

Јоксимовић, издавачке куће Едука из Београда (издање 2009). Напомињемо да смо 

избором наведених уџбеника били условљени, с обзиром на чињеницу да се актив 

учитеља школа у којима смо спровели експериментални део истраживања раније 

определио за овај комплет уџбеничке литературе у настави. Имајући наведено у 

виду, одређене садржаје за које смо сматрали да нису на адекватан начин третирани, 

кориговали смо на основу уџбеника математике за четврти разред, аутора Дејић, 

Милинковић и Ђокић (2008) издавачке куће Креативни центар из Београда и су-

герисали школама примену овог уџбеника у будућој наставној пракси. Притом смо 

бирали наставне јединице које су у непосредној вези са пропедевтичким увођењем 

садржаја о разломцима, а предвиђени број часова за њихову обраду омогућује 

укључивање пропедевтичке обраде. Наводимо погодне наставне јединице за про-

педевтичко увођење разломака у другом, трећем и четвртом разреду. Наставне 

јединице за четврти, као и део наведених за трећи разред, припремљене и обрађене 

по посебно сачињеној методици рада у експерименталном делу истраживања, у 

целости су приказане у прилогу дисертације.

7.4.1. Наставне јединице за пропедевтичко увођење разломака  

у 2. разреду основне школе

Програмом наставе математике за други разред основне школе (Министар-

ство просвете, науке и технолошког развоја РС, 2011), од укупног броја часова (180) 

у оквиру теме Природни бројеви до 100, за рачунску операцију дељење предвиђено 

је 54 часа. Сматрамо да постоји довољно могућности и простора за прву етапу про-

педевтичког увођења појма разломка, инкорпорирајући садржај о разломцима у по-

годним наставним јединицама, првенствено кроз повезивање са дељењем, у про-

грамски предвиђеним оквирима. Половина је први део целине а половљење прва 
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операција дељења са којом упознајемо ученике, па у овој етапи упознајемо децу 

са поступком деобе целине на једнаке делове. Притом, ученици се најпре упознају 

са појмом половине, што чини довољан услов за пропедевтичко формирање појма 

основног (природног) разломка (вертикално повезивање садржаја). Коришћењем 

описаног методичког приступа, већ у другом разреду ученици могу да достигну 

описане стандарде на основном нивоу захтевности. Аналогно рачунској операцији 

дељења и табличном дељењу пропедевтички упознају: једнакост записа половине 

парних бројева као количник задатог парног бројиоца и броја 2, улогу и значење 

разломачке црте, бројиоца и имениоца, на пример, 6 6 : 2 3
2

= = . 

Погодне наставне јединице наведене тематске садржине, за прву етапу пропе-

девтичког увођења појма разломка јесу:

 y Половина,

 y Записивање половине. Знак :,

 y Количник два броја и

 y Дељење. Дељеник, делилац, количник.

Погодне наставне јединице за трансфер знања (практична примена) и припре-

мно увођење појма разломака, као и појма позитивног рационалног броја, у оквиру 

теме Мерење и мере су:

 y Јединице мере за дужину; дужина дужи и

 y Мерење времена.

Аналогно, у оквиру исте теме можемо (вертикално) повезати наставне 

јединице из првог разреда која обухватају новчане вредности, динар и пара. У на-

веденим наставним јединицама постоји довољно простора да се описаним мето-

дичким приступом, кроз пројектовани број часова (6), реализује прва етапа пропе-

девтичког увођења појма разломка. Тиме би се без повећања оптерећења, ученици 

правовремено и квалитетно припремили за учење и продубљивање садржаја о раз-

ломцима у трећем разреду, за чију обраду је програмом математике планирано свега 

шест часова.
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7.4.2. Наставне јединице за пропедевтичко увођење разломака  

у 3. разреду основне школе

Програм наставе математике за трећи разред основне школе (180 часова) нуди 

довољно простора за другу етапу пропедевтичког проширивања појма разломка 

као позитивног рационалног броја и неких операција са њима, без повећања нивоа 

оптерећења ученика (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, 2011). 

Поред облика разломка 1
n

, у овој етапи ученике упознајемо са појмом децималних 

разломака, мешовитим бројевима, као и појмом позитивног рационалног броја. При-

меном описаног методичког приступа ученици брзо и ефикасно, аналогно облику 

разломка 
n
1 , препознају облик разломка ( )

b
a b 10#  када је он графички приказан, и 

умеју да упоређују разломке облика ( )
n

n1 10# , што одговара средњем нивоу захтев-

ности у описаним стандардима постигнућа. Притом, првенствено повезујемо настав-

не јединице Дељивост бројева и Дељење са остатком, са разломцима, указујући на 

значење остатка и могућност поделе истог на n једнаких делова. 

Погодне наставне јединице за другу етапу пропедевтичког проширивања 

појма разломка као позитивног рационалног броја су:

 y Дељење до 100,

 y Дељење са 10 и са 100,

 y Дељивост бројева,

 y Дељење збира,

 y Дељење разлике,

 y Дељење двоцифреног броја једноцифреним,

 y Дељење троцифреног броја једноцифреним,

 y Дељење са остатком,

 y Разломци , , ,
2
1

4
1

8
1

 y Разломци ,
5
1

10
1 ,

 y Разломци , , ,
3
1

6
1

7
1

9
1 .

Погодне наставне јединице за трансфер знања (практична примена):

 y Мере за дужину: m, dm, cm, mm, km;

 y Мерење масе: kg, g, t;
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 y Мерење запремине: l, dl, cl, ml, hl;

 y Мере за време: година, деценија, век.

Како је програмом математике за трећи разред предвиђено свега шест часо-

ва за обраду разломака, применом описаног методичког приступа у наведеним на-

ставним јединицама рационализује се учење и обезбеђује двоструко више просто-

ра (+12 часова), за пропедевтичко проширивање појма разломка као позитивног ра-

ционалног броја и увођења неких операција са њима. За део наведених наставних 

јединица описан је начин обраде а налази се у прилогу дисертације.

7.4.3. Наставне јединице за пропедевтичко увођење  

разломака у 4. разреду основне школе

Имајући у виду да су аритметички садржаји у настави математике још увек 

структурирани у концентричним круговима по систему декадног бројевног низа, 

као и планирани фонд часова математике у 4. разреду (180) у коме ученици тада већ 

пету годину за редом уче појмове и специфична правила у скупу N0, у овом разреду 

постоји највише могућности за инкорпорирање пропедевтичких садржаја о разлом-

цима у програмом предвиђене теме (Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја РС, 2011). Такође, уколико смо у претходним разредима применили описани 

методички приступ за пропедевтичко увођење садржаја о разломцима, ученици су у 

великом проценту већ овладали основним и делом средњим нивоом захтевности у 

описаним стандардима, тако да постоји довољно простора да се последњи, напредни 

ниво додатно прошири. Из тог разлога смо управо у 4. разреду, полазећи од теоријских 

основа истраживања, спровели емпиријску евалуацију на основу претходно детаљно 

описаног методичког приступа и одговарајућих, општих упутстава за рад.

Описани методички приступ базиран је управо на садржајима који се изучавају 

у 4. разреду, чиме је одређен рад експерименталне групе у оквиру експерименталног 

дела истраживања. За основу смо користили садржину и структуру уџбеничког компле-

та Светлане Јоксимовић, Математика за 4. разред основне школе (а и б), али смо при 

том, као што смо раније напоменули, због извесних недостатака у наведеном консулто-

вали и уџбеник математике за четврти разред основне школе аутора Дејић, Милинковић 
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и Ђокић (2008). Пропедевтичко увођење садржаја о разломцима започели смо првом 

етапом формирања појма разломка као позитивног рационалног броја. Проширивањем 

и продубљивањем програмских садржина у предвиђеном фонду часова, пропедевтич-

ки уводимо релације са разломцима облика a
b  

и неке операције са њима, приказујемо 

вредност разломка у децималном запису на бројевној полуправи, упоређујемо разлом-

ке у децималном запису и уводимо правила рачунских операција са разломцима у де-

цималном запису. Да бисмо реализовали ове садржаје, користили смо погодне наставне 

јединице у оквиру експерименталног дела истраживања, које наводимо: 

 y Уређеност скупа природних бројева,

 y Бројевна полуправа,

 y Дељење природних бројева декадним јединицама,

 y Множење збира бројем,

 y Дељивост бројева,

 y Дељење збира бројем,

 y Дељење разлике бројем,

 y Дељење вишецифреног броја једноцифреним,

 y Дељење вишецифреног броја двоцифреним,

 y Дељење са остатком,

 y Редослед рачунских операција – множење и дељење,

 y Зависност количника од промене дељеника,

 y Сталност количника,

 y Разломци (обнављање),

 y Разломци облика a
b  

(a < b и b ≤ 10),

 y Упоређивање разломака,

 y Множење и дељење у скупу N; математички изрази; разломци.

Погодне наставне јединице за практичну примену (трансфер знања), првен-

ствено се односе на садржаје о једначинама и мерама и мерењу:

 y Једначине са сабирањем и одузимањем,

 y Једначине са множењем,

 y Површина фигуре,

 y Јединице мере за површину,

 y Упоређивање површи. 
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Аналогно, у оквиру исте теме можемо (вертикално) повезати наставне јединице 

из трећег разреда које обухватају мере за дужину, масу, запремину и време.

Комплетне припреме часова за реализацију наведених наставних јединица, 

са прецизно описаном методиком за пропедевтичку обраду садржаја о разломцима, 

налазе се у прилогу дисертације. За део наставних јединица у вези са једначинама 

и мерењем, које се односе на трансфер знања, не приказујемо припреме у целости 

јер смо те садржаје већ интегрисали у осталим наставним јединицама. Њихову об-

раду сугеришемо на аналоган начин, интегрисањем садржаја о разломцима према 

описаној структури часа, у оквиру потврђивања и примене стечених знања из ових 

области у реалном контексту.

7.5. прОпедевтички делОви Обраде наставниХ јединица  

за 4. разред у вези са разлОМциМа

С обзиром да смо се определили да приоритетно користимо унутрашње пове-

зивање наставних програма, неопходно је одређивање наставних јединица или 

њи хо вих делова за пропедевтичку обраду. Притом, у њиховом избору имали смо 

у виду услов да се пропедевтичка обрада врши искључиво у оквиру програмски 

предвиђеног броја часова. 

За илустрацију наводимо унутрашње повезивање наставних јединица Уређе

ност скупа природних бројева, Бројевна полуправа и Упоређивање бројева. Програ-

мом математике за четврти разред основне школе планиран је по један час за обраду 

сваке од наведених, као и четири часа утврђивања укупно за све три јединице. Како се 

ради о садржајима који су ученицима познати из претходних разреда који се сада само 

проширују, подразумевамо да има довољно простора да се одређени часови предвиђени 

за понављање могу искористити за пропедевтичко увођење појма рационалног броја, 

повезивањем наведених наставних јединица са наставним јединицама трећег разреда. 

Имајући наведено у виду, наставну јединицу Уређеност скупа природних бројева по-

везали смо са наставном јединицом Дељење са остатком, коју смо претходно проши-

рили, у сврху пропедевтичког формирања појма рационалних бројева. 

Осим наведеног, како су програмом математике за наставну јединицу Разломци 

планирана три часа за обраду и један за утврђивање, сугерисали смо учитељима да 

се један час обраде, као и час утврђивања реализују на почетку школске године. На-
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ведевим часовима претходи, програмом предвиђен, један час понављања садржаја о 

разломцима из трећег разреда. На тај начин ученици су поновили претходно научене 

садржаје о разломцима и искористили позитиван трансфер знања неопходан за пропе-

девтички део обраде, повезивањем разломака са погодним математичким садржајима. 

Овде приказујемо пропедевтички део обраде садржаја о разломцима у окви ру 

наведених наставних јединица, реализованих у експерименталном делу истра жи-

вања, респективно редоследу обраде. Ради илустрације у овом делу представљамо 

комплетне моделе припремe часа, са прецизно описаном методиком рада за две на-

ставне јединице: Зависност количника од промене дељеника и Сталност колични

ка. Припреме часова за реализацију осталих наведених наставних јединица, према 

редоследу обраде, у целости приказујемо у прилогу дисертације.

У оквиру првог часа обраде наставне јединице Разломци, после интерактивне 

обраде дела егземплара из уџбеника (Јоксимовић, 2009(4б):122) на уобичајен начин, 

у другом делу оперативне фазе вршимо пропедевтичко проширење. Део егземпла-

ра који наводимо, користимо као први корак у пропедевтичком увођењу појма раз-

ломка као броја. 

Слика 25. Приказ разломака на бројевној полуправи
(Јоксимовић, 2009(4б):122)

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају да сваком разломку од-

говара тачно једна тачка на бројевној полуправи, као и природним бројевима – об-

рнуто не важи. Ту чињеницу записују у свеске.

На часу утврђивања исте наставне јединице, у верификативној фази уместо 

верификативног резимеа, на основу задатака из уџбеника које приказујемо (Исто, 

стр. 125), проширујемо појам разломка као броја.
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Слика 26. Бројевна полуправа јединица за мерење времена у облику разломка
(Јоксимовић, 2009(4б):124, 125)

Приказани први корак пропедевтичког дела обраде наведене наставне јединице 

чини неопходан услов за даље проширивање и продубљивање садржаја о разлом-

цима. 

При обради наставне јединице Дељење са остатком, у циљу повезаности на-

ставе, у уводу часа интерактивно понављамо наставну јединицу Дељивост бројева 

односно усвојено знање из наведене јединице, са пропедевтичким проширењем. 

Обавезно уносимо примере дељивости са бројем 3. На основу уводног задатка који 

преносимо из уџбеника (Јоксимовић, 2009(3б):50), у оперативном делу часа прво 

одређујемо проблемску ситуацију (Слика 27). 

Слика 27. Дељење са остатком
(Јоксимовић, 2009(3б):50)
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Пропедевтички део обраде наведене наставне јединице вршимо у оквиру де-

композиције и решавања проблема. Започињемо са постављањем једноставнијих 

питања и задатака, у облику индиректне помоћи: 

 y Да је било 12 колача, колики би број колача добио сваки дечак?

 y Да је било 15 колача, колики би број колача добио сваки дечак?

У наставку решавамо проблем на следећи начин:

Ако се 13 изрази збиром бројева 12 + 1, да ли је први сабирак највећи сабирак 

који је дељив са три?

Ако се 13 изрази разликом бројева 15 – 2, да ли је умањеник 15 најмањи 

умањеник који је дељив са три?

Пошто је претпоставка да имамо само 13 колача, онда проблем можемо реши-

ти само његовим растављањем на сабирке 12 + 1.

Да ли у целости можемо применити правило дељења збира бројем? (Можемо 

само за први сабирак (12))

Пошто је други сабирак 1 мањи од 3, не може се поделити са 3, нити растави-

ти тако да му један сабирак буде дељив са 3. Зато прихватамо да је количник приро-

дан број 4 са остатком (1).

Какво значење има број 1 и зашто га називамо остатак?

Број 1 је сабирак који није подељен са три, односно остао је неподељен и зато 

се назива остатак. 

Пропедевтичким делом обраде замењујемо потврђивање, проширивање и 

обједињавање усвојеног градива.

Ако бисмо желели да поделимо свих 13 колача на 3 једнака дела да ли би се 

тада преостали колач (остатак) морао делити и како? (Морао би на 3 једнака дела).

Како се назива сваки део? (Једна трећина колача.) 

Како би изразио укупан део колача који би тако добио сваки дечак? (Сваки де

чак би добио 4 цела колача и једну трећину преосталог колача)

Између којих бројева би се налазио тај део као број? (Између бројева 4 и 5)

Нацртај бројевну полуправу и приближно одреди тачку којом је представљен 

тај број, а при том замисли да јединична дуж дужине 3 cm, представља 1 колач.
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1 2 3 4 50 4 3
1

 
један цео колач

један колач два колача три колача четири цела и 4
3
1  колача

   

Слика 28. Приказ 4 3
1  на бројевној полуправи

У другом делу пропедевтичке обраде, уместо верификативног резимеа запи-

сом a
b

, односно разломком изражавамо дељење на једнаке делове укључујући и 

остатак, ( 13 12 1 12 1 1 113: 3 4 4
3 3 3 3 3 3

+
= = = + = + = ).

У оквиру обраде наставне јединице Уређеност скупа природних бројева, у уво-

дном делу часа – препаративној фази, интерактивно понављамо дељење са остат-

ком, са пропедевтичким проширењем.

Након уопштавања појма низа скупа природних бројева и његових подскупова 

са одговарајућим правилима у оперативном делу часа, започињемо пропедевтички 

део обраде. То чинимо на основу цитираног својства природних бројева: „Између 

неких природних бројева нема ниједног природног броја. Бројеви између којих нема 

природних бројева називају се узастопни природни бројеви“ (Јоксимовић, 2009:29), 

интерактивним дијалогом који описујемо. 

Ако би прва реченица исказаног својства гласила: „Између неких природних 

бројева нема ни једног броја“, да ли би такав исказ био тачан?

Пре одговора подсећамо ученике на закључак да се количник добијен дељењем 

на једнаке делове 4 и 1
3

 (колача) налази на бројевној полуправи између природних 

бројева 4 и 5, и представља број. 

Потврђивање, обједињавање и проширивање усмеравамо на пропедевтички 

усвојене садржаје о појму разломка као позитивног рационалног броја. У ту сврху 

ученици уз диференцирану помоћ наставника раде следеће задатке:

1) Одреди задате количнике дељењем са остатком, а затим и дељењем на 

једнаке делове, укључујући и остатак.

 а) 15 : 4   б) 76 : 5     
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2) Одреди природне бројеве између којих се налазе задати количници, из-

ражени као разломци:

а) 15 : 4 = 15
4

  б) 76 : 5 = 76
5

Интерактивни резиме у верификативној фази усмеравамо ка пропедевтич-

ки обрађеним садржајима. За домаћи рад задајемо задатке, аналогне обрађеним у 

оквиру потврђивања, обједињавања и проширивања.

Уместо часа утврђивања (вежбања) реализујемо комбиновани час, интегриса-

њем разломака у наставну јединицу Бројевна полуправа, у коме пропедевтички про-

дубљујемо појам разломка и уводимо релацију поретка (пропедевтички).

У уводном делу најпре понављамо начин представљања природних бројева на 

задатој дужи, значење остатка, дељење природног броја на једнаке делове (13:3) и 

његово представљање у облику разломка на бројевној полуправи.

Затим у оперативном делу часа задајемо дуж дужине 15 центиметара за цртање 

у свесци, односно 150 центиметара за цртање на табли. Крајње тачке дужи означа-

вамо са О и А, као тачке бројевне полуправе. Притом, постављамо следеће задатке:

На задатој дужи ОА одреди:

1) тачку којој одговара разломак 2
1 ,

2) тачке којима одговарају разломци 4
1  и 4

3 ,

3) тачке којима одговарају разломци 1
8

, 
8
3 , 

8
5  и 

8
7 .

7
8

3
4

5
8

1
2

3
8

1
4

1
8

AO

(3) (2) (3) (1) (3) (2) (3)

4) Образложи неједнакости 1
2  

< 5
8  

и 1
2  

> 3
8

, на основу положаја приказаних 

тачака на бројевној полуправи (Тачка која означава 1
2  

је између тачака 

које означавају 3
8

 и 5
8

)

У даљој обради задајемо следећи задатак:

На полуправој означи тачку која представља број 4
5

 и упореди где се налази у 

односу на број 3
4

. Шта закључујеш?
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На крају аналогно проширујемо могућности упоређивања разломака већих од 

1 (неправи разломци). У ту сврху користимо следећа питања и задатке:

 y Са јединичном дужи дужине 4 центиметара, на бројевној полуправи између 

бројева 4 и 5, уцртај тачке којима одговара низ бројева између 4 и 5 који 

се разликују за по 1
8

(4 цела и 1
8

односно 33
8

, 4 цела и 2
8

односно 34
8

, итд.).

 y Испод сваке тачке на бројевној полуправи запиши одговарајући разломак.

Након верификативног резимеа ученици уцртавају тачке којима одговарају 

бројеви 4 цела и 4
5

, и 4 цела и 3
4

. (Решавање прецизним цртањем и одређивањем 

положаја на бројевној полуправи.)

При обради наставне јединице Дељење природних бројева декадним једи

ницама, након обраде 1. дела егземплара из уџбеника (Јоксимовић, 2009(4б):26), 

ученици записују у свеске правило (генерализацију) које није записано у њему. Пра-

вило, Број који се завршава нулом дели се десетицом тако што му се изоставља 

та нула, проширујемо пропедевтичким формирањем децималног записа (једна 

децимала) дељењем природних бројева десетицом. У ту сврху прво посматрамо 

дељење јединице десетицом (1:10), као и природних бројева а ≤ 10. Притом кори-

стимо повезивање са делом из препаративне фазе који се односи на разломке типа 

10
a , а ≤ 10. Уређени низ приказујемо на бројевној полуправој, у облику разломка и 

децималног записа (Поглавље 7.1., Слика 19). 

Даљу обраду повезујемо са наставном јединицом Дељење са остатком. То 

чинимо примером 21:10 = 2(1), односно дељењем и остатка на једнаке делове, и 

приказом децималним записом ( 2121:10 2.1
10

= = ). На крају разломак у децимал-

ном запису изражавамо речима: два цела и једна десетина, што значи да уместо 1
10

 

иза децималне тачке (зареза) дописујемо јединицу ( 1 0.1
10

= ). Добијени количник 

приказујемо на бројевној полуправи записом у облику разломка и децималног броја 

(Слика 29).

2 2.1 3

210
1

  

Слика 29. Бројевна полуправа за 12
10

, односно 2.1
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Верификативни резиме усмеравамо на допуну егземплара и пропедевтичко 

проширивање. У ту сврху ученици самостално раде следеће задатке: 

1) Ако је једна табла чоколаде лако ломљива на десет једнаких делова, 

израчунај колики би део добио сваки од 10 дечака поделом 23 табле чоко-

ладе на једнаке делове?

 
2323:10 2.3
10

 = = 
 

Прикажи на бројевној полуправој одређени део изражен децималним за-

писом.

2) На кросу ученика прва три места заузели су Бранко, Драган и Милан. 

Бранко је стазу прешао за 3 минута и 27.3 секунде, Драган је стазу прешао 

за 3 минута и 28 секунди, а Милан за 3 минута и 27.1 секунди. Одреди 

њихов редослед.

 Како је време свих такмичара веће од 3 минута, њихов редослед утврђујемо 

на основу вредности дела времена израженог у секундама (27.1 < 27.3 < 28). 

Милан је стазу прешао за најмању вредност времена, Бранко за већу вред-

ност од Милана а мању од Драгана. (Први је стигао Милан, други Бранко а 

трећи Драган.)

Код обраде наставне јединице Дељење вишецифрених бројева једноцифреним, 

аналогно поступку дељења без остатка, настављајући тај поступак, вршимо пропе

девтичко проширивање дељења са остатком. Притом, за егземплар користимо ше-

матски приказ дељења са остатком 2369 : 2 (Слика 30), изражавањем количника у 

децималном запису са једном децималом. Интерактивним дијалогом описујемо сва-

ку од пет шематски приказаних етапа дељења. У сваком делу уопштавамо поступак 

дељења повезивањем описаних етапа.

1.

х с д ј х с д ј
2 х : 2 = 1 х пишем 1

1 х · 2 = 2 х

2 х – 2 х = 0 х

2 3 6 9 : 2 = 1

– 2

0
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2.

х с д ј х с д ј

Преписујем 3 с.

3 с : 2 = 1 с (остатак 1 с) 1 пишем

1 с · 2 = 2 с

3 с – 2 с = 1 с

2 3 6 9 : 2 = 1 1

– 2

0 3

– 2

1

3.

х с д ј х с д ј

Преписујем 6 д и добијам 16 д.

16 д : 2 = 8 д  8 пишем 8 д · 2 = 16 д

16 д – 16 д = 0 д

2 3 6 9 : 2 = 1 1 8

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0

4.

х с д ј х с д ј

Преписујем 8 ј.

8 ј : 2 = 4 ј 4 пишем

4 ј · 2 = 8 ј

9 ј – 8 ј = 1 j

Остатак је један (1)

2 3 6 9 : 2 = 1 1 8

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0 9

– 8

1

Слика 30. Шематски приказ поступка дељења са остатком

Прве четири етапе шематског приказа идентичне су егземплару у уџбенику 

(Јоксимовић, 2009(4б):43), с том разликом што се у овом случају у четвртој етапи 

дељења појављује остатак један (1). Како смо раније показали да се и остатак који 

је мањи од делиоца такође може поделити и представити као разломак, настављамо 

поступак дељења. На основу значења остатка у дељењу, добијени количник (при-
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родан број) треба увећати додавањем поменутог разломка. Због наведеног, неоп-

ходно је увећање добијеног количника за 1
2  

која се може проширивањем записати 
1 5 0.5
2 10

= = , што смо на претходним часовима и показали, изражавањем разломка 

као децималног броја.

У петој етапи поступка дељења са остатком, настављањем уоченог и уопште-

ног поступка за дељење једноцифреним бројем, дељењем и остатка, уверићемо се 

да је количник увећан за 0.5, чиме смо добили његову тачну вредност (Слика 31). 

Овом етапом завршен је поступак дељења јер је добијен тачан количник без остат-

ка, изражен у децималном запису са једном децималом.

5.

х с д ј х с д ј
Остатку 1ј дописујем 0 која се налази иза 
тачке код дељеника, а затим поступак де-
љења настављамо на исти начин. Десет 
десетих делова јединице (десет десетин ки) 
које добијамо - представљамо спу штањем 
нуле иза остатка и добијамо број десет, 
такође делимо са истим делиоцем 2.

10 десетих делова ј : 2 = 5 десетих делова 
ј, пишем иза тачке

5 десетих делова ј · 2 = 10 десетих делова 
ј (= 1 j)

10 десетих делова ј – 10 десетих делова 
ј= 0 десетих делова ј

На овај начин поступак дељења је 
завршен јер је добијен тачан количник 
без остатка.

2 3 6 9 : 2 = 2 3 6 9. 0 : 2 = 1 1 8 4. 5

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0 9

– 8

1 0

– 1 0

0
Слика 31. Шематски приказ поступка дељења остатка

Обраду наставне јединице Дељење вишецифрених бројева двооцифреним, 

реализујемо аналогно приказаном пропедевтичком проширењу поступка дељења 

са остатком, вишецифрених бројева једноцифреним, изражавањем количника у де-

цималном запису са једном децималом. Притом, вршимо и проширивање поступка 

дељења са остатком, вишецифрених бројева двоцифреним. Настављањем поступ-

ка дељења на аналоган начин, добијамо тачну вредност количника без остатка, 

изражавањем количника у децималном запису са две децимале.
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У оквиру обраде наставне јединице Дељење збира бројем, у оперативном делу 

часа, на основу везе разломака и дељења природних бројева вршимо пропедевтичко 

проширење, прво допуном егземплара у уџбенику (Јоксимовић, 2009(4б):39).

Слика 32. Дељење збира бројем
(Јоксимовић, 2009 (4б):39)

Притом, ученике уводимо у правило које наводимо:

 y Када се количник збира или неког другог израза (дељеник) и задатог броја 

(делилац) записује разломком, израз се не ставља у заграду јер дужина раз

ломачке црте замењује заграду.

( ) : : :8
80 56 80 56 8 80 8 56 8 8

80
8
56+ = + = + = + .

Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да је 

разломак 80 56
8
+  разложен на збир разломака датог имениоца, а да су бројиоци са-

бирака једнаки сабирцима у датом разломку, односно: 80 56
8 8

+ .

Апстраховањем задатих бројева вршимо уопштавање допуном правила у 

уџбенику: ( ) : : :
c

a b a b c a c b c
c
a

c
b+ = + = + = + , а затим издвајамо разломачки 

запис правила 
c

a b
c
a

c
b+ = + . Притом, изостављамо записани услов о дељивости 

бројева. Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају да се на десној стра-

ни једнакости сабирају разломци са једнаким имениоцем. То омогућује да приме-

ном симетрије једнакости запишемо правило сабирања разломака са једнаким име-

ниоцем:
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c
a

c
b

c
a b+ = + .

Текстуално исказано правило ученици записују у свеске:

 y Разломци са једнаким имениоцем се сабирају тако што се бројиоци саберу, 

а именилац се препише.

У даљем делу оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности правила 

користимо текстуално задати проблем, који ученици решавају уз диференцирану 

помоћ наставника:

1) Дечаци су појели 
10
3

 пице а девојчице 
2
3

пице. Колико су укупно појели 

пица? 

 (10 2 12 4
3 3 3

+ = = )

 Затим као други део егземплара обрађујемо задатке са децималним запи-

сом разломака.

2) Ани је у продавници остао кусур од 0.33 динара а Јовану 0.26 динара. Ко-

лико су они укупно кусура оставили у продавници?  

 ( 33 26 33 26 590.33 0.26 0.59
100 100 100 100

+
+ = + = = = ).

3) Милан и Петар су пили сок из флаше запремине 1 литар. Милан је попио 

једну чашу од 2 децилитра, а Петар од 5 децилитара. Изрази у децималном 

запису количину сока коју су они попили.

 Који део литре представља 1 децилитар? (Децилитар чини десети део ли

тре).

 Изрази децималним записом у литрама количину коју је попио Милан, 

и количину коју је попио Петар? (Милан је попио 0.2 литре, а Петар 0.5 

литара.)

 Израчунај укупну количину сока коју су попили? 

 ( 2 5 70.2 0.5 0.7
10 10 10

+ = + = = . Укупно су попили 0.7 литара сока).

Апстраховањем коришћених бројева у задацима, хеуристичким вођењем на-

ставника вршимо уопштавање текстуалним описом правила за сабирање децимал-

них бројева са једном, односно две децимале (деца га не записују у свеске):
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 y Бројеви са једном децималом се сабирају као природни бројеви настали 

изостављањем децималних тачака (зареза). У израчунатом збиру тчка се 

ставља испред последње цифре. Ако су у збировима бројеви једноцифрени, 

испред тачке се дописује нула.

 y Бројеви са две децимале се сабирају као природни бројеви настали изоста

вљањем децималне тачке, а у збиру се тачка ставља испред претпоследње 

цифре. Ако су у збировима бројеви једноцифрени испред и иза тачке се 

записују нуле, а ако су збирови двоцифрени, само се испред тачке дописује 

нула.

Притом напомињемо да у оба случаја збир садржи исти број децимала као и 

сваки сабирак (десетнине и стотнине). У верификативном резимеу понављамо за-

писе и описе обрађених правила са примерима бројевних израза.

У обради наставне јединице Дељење разлике бројем, у оперативном делу часа 

прво обрађујемо егземплар из уџбеника (Јоксимовић, 2009(4б):75), који преносимо. 

Слика 33. Дељење разлике бројем
(Јоксимовић, 2009(4б):75)

У даљој обради, на основу везе разломака и дељења природних бројева, врши-

мо пропедевтичко проширивање. Прво допуњујемо егземплар записом количника у 

облику разломка, уз раније описано правило по коме разломачка црта замењује за-

граду:
( ) : ) : :

2
80 4 80 4 2 80 2 4 2

2
80

2
4- = - = - = - .
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Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да је 

разломак 80 4
2
−  разложен на разлику разломака датог имениоца, а да су бројиоци 

умањеника и умањиоца једнаки умањенику и умањиоцу бројиоца датог разломка, 

односно: 

80 4
2
− = 80 4

2 2
− .

Апстраховањем задатих бројева вршимо уопштавање допуном правила у 

уџбенику: ( ) : : :
c

a b a b c a c b c
c
a

c
b- = - = - = - , а затим издвајамо разломачки 

запис правила 
c

a b
c
a

c
b- = - . Притом, важи услов a  веће од b , а изостављамо 

услов о дељивости природних бројева. Хеуристичким вођењем наставника ученици 

уочавају да се на десној страни једнакости одузимају разломци са једнаким именио-

цем. То омогућује да применом симетрије једнакости запишемо правило одузимања 

разломака са једнаким имениоцем: a b a b
c c c

−
− = .

Текстуално исказано правило ученици записују у свеске:

 y Разломци са једнаким имениоцем се одузимају тако што се од бројиоца 

умањеника одузме бројилац умањиоца, а именилац се препише.

У даљем делу оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности правила 

користимо текстуално задати проблем, који ученици решавају уз диференцирану 

помоћ наставника:

1) Група ученика је наручила и појела 4 пице. Ако су девојчице појеле 2
3

 

пице, колико су појели дечаци? 

 ( 4 3 124
3 3
⋅

= = ; 2 12 2 12 2 104
3 3 3 3 3

−
− = − = = )

 Аналогно претходном примеру, обрађујемо задатке са децималним запи-

сом разломака.

2) Након куповине у продавници Ани није наплаћено 0.33 динара, док је Јо-

вану наплаћено 0.26 динара више. Колико укупно динара њима није на-

пла ћено?  

 ( 33 26 33 26 70.33 0.26 0.07
100 100 100 100

−
− = − = = = )

3) Милан и Петар су пили сок из флаше запремине 1 литар. Милан је попио 

сок из чаше од 2 децилитра, а Петар од 5 децилитара. 
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а)  Изрази децималним записом у литрама количину коју је попио Милан 

и количину коју је попио Петар? (Милан је попио 0.2 литре, а Петар 

0.5 литара.)

б) Израчунај укупну количину сока коју су попили? (0.2+0.5=0.7. Попи-

ли су 0.7 литара сока).

в) Израчунај количину сока у литрама, која је остала у флаши и изрази је 

у оба записа?

( 10 7 10 7 31 0.7 1.0 0.7 0.3
10 10 10 10

−
− = − = − = = = . Остало је 3

10
l, tj. 0.3 l сока).

Апстраховањем коришћених бројева у задацима и хеуристичким вођењем на-

ставника, вршимо уопштавање текстуалним описом поступка за одузимање де-

цималних бројева са једном, односно две децимале (деца га не записују у свеске):

 y Бројеви са једном децималом се одузимају као природни бројеви настали 

изостављањем децималних тачака (зареза). У израчунатој разлици тач

ка се ставља испред последње цифре. Ако су у разликама бројеви једно

цифрени, испред тачке се дописује нула.

 y Бројеви са две децимале се одузимају као природни бројеви настали изо ста

вљањем децималне тачке (зареза), а у разлици се тачка ставља испред прет

последње цифре. Ако су у разликама бројеви једноцифрени, испред и иза тачке 

се записују нуле, а ако су двоцифрени, само се испред тачке дописује нула.

Притом напомињемо, разлика садржи исти број децимала као умањеник и 

умањилац (десетнине и стотнине).

У верификативном резимеу понављамо записе правила и описе поступака са 

примерима. У овој фази радимо и пример који је карактеристичан по томе што иза 

тачке има нулу, јер се она налази у троцифреној разлици природних бројева (505). На 

ту чињеницу указујемо ученицима примером нуле која није настала дописивањем: 

17.37 – 12.32 = 5.05. До резултата смо дошли применом описаног поступка, одно-

сно: 1737 – 1232 = 505 и стављањем тачке испред претпоследње цифре.

За домаћи задатак ради увежбавања поступака сабирања и одузимања у деци-

малном запису задајемо и задатке са сложеним изразима:

12.83 – (3.22 + 2.83) =...., и (12.83 – 3.22) + 2.83 =....
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У пропедевтичком делу обраде наставне јединице Редослед рачунских операција 

(множење и дељење) користимо, између осталог, и раније описано правило по коме 

разломачка црта замењује заграду. Притом, примењујемо и правило којим уводимо 

једнакост ознака за количник и разломак, односно назначени количник a:b има исто 

значење као разломак у запису a
b

. Тиме изједначавамо и улогу дељеника у количнику 

са улогом бројиоца у разломку, као и улогу делиоца у количнику са улогом имениоца 

у разломку. То чинимо следећим примерима које приказујемо:

а) ( ) 1000 61000 6 : 30
30

⋅
⋅ = ;  

б) ( ) 56005600 : 7 4 4
7

⋅ = ⋅ ;  

в) ( ) 12009 1200 : 4 9
4

⋅ = ⋅ .

Аналогно приказаним примерима, на исти начин решавамо предвиђене задат-

ке из уџбеника за наведену наставну јединицу.   

За илустрацију, а према према претходно описаној структури часа, приказујемо 

модел комплетне припреме за обраду наставне јединице Зависност количника од про

мене дељеника, која садржи пропедевтичку обраду садржаја о разломцима. Наведе-

ни модел часа представљамо у овом делу, респектујући редослед обраде наведених 

наставних јединица реализованих у оквиру експерименталног дела истраживања. 

Притом напомињемо, да ову наставну јединицу, као и комплетну припрему часа за 

утврђивање наставне јединице Сталност количника коју такође дајемо у овом делу, 

за разлику од осталих наставних јединица не приказујемо у прилогу дисертације.

При обради наставне јединице Зависност количника од промене дељеника, у 

препаративној фази часа (5 минута), интерактивно понављамо претходно стечена 

знања о зависности производа од промене чинилаца.

Оперативну фазу часа (30 минута) започињемо првим делом егземплара за об-

раду наставне јединице, кога чини пример из уџбеника (Јоксимовић, 2009(4б):97). 

Приказани пример ученици решавају уз диференцирану помоћ наставника (Сли-

ка 34).
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Слика 34. Зависност количника од увећања дељеника
(Јоксимовић, 2009(4б):97)

У даљој обради, на основу везе разломака и дељења вршимо пропедевтичко 

проширивање допуњавањем закључка првог егземплара у уџбенику. Посматрањем, 

компарацијом и елементима анализе, вршимо даље проширивање уоквиреног пра-

вила: 

: ; ( ) : .
b
a a b k

b
a n a n b k n$ $ $= = = =

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају да се на десној стра-

ни проширене једнакости налази производ разломка природним бројем, односно  
a n a n
b b
⋅

= ⋅ . Применом симетрије једнакости и правила о замени места чинилаца, 

записујемо правило множења разломка природним бројем: a n an
b b

⋅
⋅ = .

Симболично записано правило исказујемо речима:

Разломак се множи природним бројем тако што се бројилац помножи тим 

природним бројем а именилац препише.

У наставку оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности правила 

користимо текстуално задати проблем, који ученици решавају уз диференцирану 

помоћ наставника:

 – Ученик је читао сваки дан по 2
9

 књиге. 

а) Који део књиге је прочитао за четири дана? ( 2 4 2 84
9 9 9

⋅
⋅ = = )

б) Колики део књиге му је још остао да прочита?

8 9 8 9 8 11
9 9 9 9 9

− − = − = = 
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У даљем делу обраде уз диференцирану помоћ наставника ученици решавају 

задатке у којима су разломци задати у децималном запису:

1) 73 5 73 2255 7.3 5 22.5
10 10 10

⋅
⋅ = ⋅ = = = .

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају поступак множења де-

цималног броја природним бројем: 

 y Број у запису са једном децималом се множи природним бројем, тако што 

се и он изостављањем тачке (зареза) посматра као природан број и пом

ножи са природним бројем. У тако добијеном производу стављамо тач

ку испред последње цифре. Ако је производ једноцифрен испред тачке до

писујемо нулу.

2) 3 0.2 0.6⋅ = . По описаном поступку смо помножили 3 2 6⋅ =  и испред про-

извода ставили тачку а затим испред ње дописали нулу.

3)  315 8 315 25208 3.15 8 25.20
100 100 100

⋅
⋅ = ⋅ = = = . Ученицима напомињемо да може-

мо по потреби производ задржати у облику са две децимале или нулу на 

крају децималног записа изоставити. Тада би производ био записан у об-

лику децималног броја са једном децималом 25.2.

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају поступак множења де-

цималног броја са две децимале, природним бројем: 

 y Број у запису са две децимале се множи природним бројем, тако што се 

и он изостављањем тачке (зареза) посматра као природан број и помно

жи са природним бројем. У тако добијеном производу стављамо тачку ис

пред претпоследње цифре. Ако је производ једноцифрен испред и иза тач

ке дописујемо нулу. Ако је производ двоцифрен само испред зареза тачке 

дописујемо нулу.

4)  4 2 4 82 0.04 2 0.08
100 100 100

⋅
⋅ = ⋅ = = = . По описаном поступку смо помножи-

ли 2 4 8⋅ = и испред производа дописали нулу, а затим ставили тачку и ис-

пред ње дописали нулу.

Други део егземплара за обраду наставне јединице чини пример из уџбеника 

који преносимо (Јоксимовић, 2009(4б):97), а ученици га решавају уз диференцира-

ну помоћ наставника.
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Слика 35. Зависност количника од смањења дељеника
(Јоксимовић, 2009(4б):97)

У овом делу обраде вршимо пропедевтичко проширивање уоквиреног прави-

ла, на аналоган начин претходном.

: , : ( : ) : :
b
a a b k

b
a n a n b k n= = = =

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају да се на десној стра-

ни проширене једнакости налази количник разломка и природног броја, односно  
: :a n a n
b b

= . Применом симетрије једнакости записујемо правило дељења разломка 

природним бројем:  ::a a nn
b b

=

Симболично записано правило, текстуално исказано уз услов a дељиво са n, 

ученици записују у свеске:

 y Разломак се дели природним бројем тако што се бројилац подели тим при

родним бројем а именилац препише.

У даљем делу оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности прави-

ла користимо текстуално задати проблем, аналогно коришћеном за множење, који 

ученици решавају уз диференцирану помоћ наставника:

 – Ученик је за 4 дана прочитао 8
9

 књиге. 

а)  Који део књиге је прочитао за 1 дан, ако је сваког дана читао једнак део? 

 ( 8 8 : 4 2: 4
9 9 9

= = )



164

Теоријске основе истраживања

б)  Ако ученик настави да чита истим темпом, којег дана ће завршити читање? 

(Раније је израчунато да је ученику после четвртог дана читања остало да 

прочита још 
9
1  књиге. Како је тај део мањи од могућег дела прочитаног за 

један дан, читање ће завршити наредног, петог дана).         

У овом делу обраде не користимо примере разломака у децималном запису.

На крају часа (10 минута) у оквиру верификативног резимеа, понављамо за-

писе правила и описе поступака.

При обради наставне јединице Сталност количника, први део егземплара за 

обраду чине примери из уџбеника за усвајање својства сталности количника, (Јокси-

мовић, 2009(4б):100) који ученици решавају уз диференцирану помоћ наставника.

У даљој обради, на основу везе разломака и дељења природних бројева, врши-

мо пропедевтичко проширивање следећим примерима:

( ) ( )1300 1300 2 26001300 2 : 50 2
50 50 2 100

⋅
= ⋅ ⋅ = =

⋅
, односно

(1300 :10) : (50 :10)
:
:

50
1300

50 10
1300 10

5
130= = = .

Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да се 

разломци нису променили као ни количници. Апстраховањем уопштавају правило 

означавајући: :a a b k
b

= = ; ( ) ( ):a n a n b n k
b n

⋅
= ⋅ ⋅ =

⋅
, или ( ) ( ): : : :

:
a n a n b n k
b n

= = , уз 

дати услов да је n делилац а и b.

На основу транзитивности, издвајамо једнакост за разломак и вршимо уоп-

штавање правила a n a
b n b

⋅
=

⋅
 и :

:
a n a
b n b

= . 

Текстуално исказано правило ученици записују у свеске:

• Разломак се не мења ако се бројилац и именилац помноже истим бројем 

 (правило проширивања разломка), и 

• Разломак се не мења ако се бројилац и именилац поделе истим бројем, уз 

услов дељивости (правило скраћивања разломака).

У верификативном резимеу вршимо потврђивање, проширивање и обједиња-

вање правила кроз израду текстуалних задатака, од којих приказујемо два примера: 

1) Милица је на летовању купила поклон другарици који је платила 23
5

 еура.
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 а) Изрази цену поклона децималним записом са две децимале.

 
.

5
23

5 20
23 20

100
460 4 60

$
$= = =` j

 б) Искажи цену речима у еврима и центима. 

 (Милица је за поклон платила 4 еура и 60 центи.)

2) Милан је на рођендану попио 9
30

 литара сока.

 а) Изрази у литрама, децималним записом количину сока коју је попио.

 ( 9 : 3 3 0.3
30 : 3 10

l= = )

 б) Исту количину сока изрази у децилитрима.

 (10 0.3 3dl⋅ = )

У даљој обради ученици радом у хетерогеним групама формулишу текст за-

датка у коме се: 

 а) Проширује задати разломак 13
25

 и изражава у децималном запису.  

 

13 13 4 52 0.52
25 25 4 100

⋅ = = = ⋅ 

 б) Скраћује задати разломак 
40
16  и изражава у децималном запису.

 

16 16 : 4 4 0.4
40 40 : 4 10

 = = = 
 

Последњи корак у формирању појма позитивног рационалног броја, као кла-

се еквиваленције (једнаких) разломака, спроводимо у оквиру програмом планира-

ног часа утврђивања наставне јединице Сталност количника. У оквиру овог часа 

вршимо утврђивање и додатно продубљивање правила проширивања и скраћивања 

разломака, пропедевичким увођењем поступка за одређивање NZD. Имајући у виду 

значај пропедевтичког дела обраде, приказујемо комплетну припрему ове наставне 

јединице (не приказујемо је у прилогу).

У препаративној фази часа стављамо акценат на интерактивно понављање сте-

чених знања при обради наставне јединице Сталност количника, посебно на про-

педевтички део. Приказану слику користили смо као дидактички материјал, односно 

апликацију за обраду првог дела егземплара у оперативној фази (Слика 36).
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3
2

6
4

9
6

12
8

Слика 36. Пример за разломке: трећине, шестине, деветине, дванаестине

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају, закључују и записују у 

свеске следеће реченице:

Круг са слике (целина) је дељен на једнаке делове: трећине, шестине, деве-

тине и дванаестине. Истом, обојеном делу круга одговарају, односно, придружени 

су разломци: 
3
2 , 

6
4 , 

9
6  и 

12
8 . Како се ради о једнаким деловима целине ученици 

закључују да важи 
6
4

9
6

12
8

3
2 = = = . Притом уочавају, да су бројилац 4 = 2 · 2 и 

именилац 6 = 3 · 2 (удвостручени), бројилац 6 = 2 · 3 и именилац 9 = 3 · 3 (утростру-

чени), бројилац 8 = 2 · 4 и именилац 12 = 3 · 4 (учетворостручени). 

За други део егземплара користили смо следећи текст са сликом:

Јова је појео половину чоколаде издељене на 4 · 6 једнаких „делића“. Модел 

чоколаде приказан је правоугаником на слици 37. 

Слика 37. Други део примера: модел чоколаде

Јова је половину чоколаде, коју је појео, могао одредити на различите начине. 

Попуни празна места у ознакама за разломке:

1) Ако је чоколаду ломио по једној од црвених линија, поједеном делу би 

требало придружити разломак
2

.

2) Ако је чоколаду ломио по дужима паралелним већим страницама правоу-

гаоника, поједеном делу би требало придружити разломак 2 1    
2    

⋅
=

⋅
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3) Ако је чоколаду ломио по дужима паралелним мањим страницама правоу-

гаоника, поједеном делу би требало придружити разломак 1    
6 2    

⋅
=

⋅
.

4) Ако је чоколаду ломио делић по делић, поједеном делу би требало при-

дружити разломак 12 1    
2    

⋅
=

⋅
.

На основу слике и хеуристичког вођења наставника, ученици врше уопштавање 

(Слика 38).

Задати правоугаоник (целину) поделили смо на b једнаких правоугаоника, ду-

жима паралелним краћим страницама, а притом смо обојили a једнаких правоугао-

ника. Затим смо поделили правоугаоник на k једнаких правоугаоника, дужима па-

ралелним већим страницама.

a

b

k

Слика 38. Дељење правоугаоника

Пресеци нацртаних b и k правоугаоника чине укупно b · k једнаких правоугао-

ника (делића целине), а обојено их је a · k . Из наведеног можемо закључити да 

обојеном делу задатог правоугаоника (целине) одговарају (придружујемо их) раз-

ломци a
b

и a k
b k

⋅
⋅

. Како наведеним разломцима одговара исти део целине сматрамо 

их једнаким, односно важи једнакост 
kb
ka

b
a

⋅
⋅

= . 

Приказаним моделом дошли смо до наведене једнакости уз услов a < b. 

На сличан начин, до исте једнакости можемо доћи и у случају a ≥ b. То значи да 

једнакост 
kb
ka

b
a

⋅
⋅

=  важи за свака три природна броја a, b и k , а можемо је тумачити 

и применити на два начина:

 y Ако нам је задат разломак a
b

, вредност разломка се не мења када се његов 

бројилац и именилац помноже истим бројем. Кажемо да је разломак a
b  

проширен бројем k а поступак називамо проширивање разломка.
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 y Ако нам је задат разломак 
b k
a k

$
$ , односно постоји заједнички делилац k 

бројиоца и имениоца, вредност разломка се не мења ако и у бројиоцу и 

у имениоцу изоставимо заједнички делилац. Кажемо да је разломак a k
b k

⋅
⋅

скраћен бројем k а поступак називамо скраћивање разломка.

Наведена правила ученици записују у свеске.

На крају оперативне фазе уочавамо да се табеларни поступак за одређивање 

NZD(a, b), завршава када се испод бројева a и b запишу узајамно прости бројеви c и d. 

То значи да за природне бројеве a и b постоје узајамно прости бројеви c и d тако да важи 

a = c · NZD(a,b), b = d · NZD(a,b) и NZD(c,d) = 1.

Из наведеног следи ( )
( )

,
,

c NZD a ba c
b d NZD a b d

⋅
= =

⋅
, а разломак c

d
 се не може више 

скратити.

Кажемо да смо разломак a
b

скратили до краја, а за разломак c
d

 кажемо да је 

нескратив или несводљив. Ако другачије не нагласимо, када скраћујемо разло-

мак подразумевамо да га скраћујемо до краја. То значи да је скраћивање завршено 

када добијемо нескратив разломак једнак задатом разломку. На тај начин скуп свих 

једнаких разломака представљамо једним, нескративим разломком, који представља 

позитиван рационалан број. На бројевној полуправи једном тачком представљамо 

произвољан позитиван рационалан број c
d

, односно класу еквиваленције разломака. 

На истој правој, као пример, приказујемо рационалан број 1 2 4
2 4 8

= = ..... (Слика 39).       

0 1 2

1 2 4
2 4 8

= =
c
d

Слика 39. Бројевна полуправа позитивних рационалних бројева d
c  и 1

2

У верификативној фази, осим интерактивног резимеа ученици раде задатак 

који наводимо.

 – Скрати до краја разломке и прикажи их на бројевној полуправи: 

а) 
1485
1585

 и б) 
2296
1092

. 
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У оквиру обраде наставне јединице Упоређивање разломака, у првом делу опе-

ра тивне фазе уз хеуристичко вођење наставника, обрађујемо егземплар из уџбеника 

(Јоксимовић, 2009(4б):129). 

Слика 40.Упоређивање разломака 
2
1  и 

4
3

(Јоксимовић, 2009(4б):129)

Ученици уочавају да проширивањем првог разломка ( 1
2

) добијамо заједнички 

именилац за оба разломка (4). Како смо на тај начин добили и једнаке бројиоце, 

закључујемо да су разломци 
2
1  и 

4
2  међусобно једнаки 1 1 2 2

2 2 2 4
⋅ = = ⋅ 

.

У циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са упоређивањем природ-

них бројева, ученици уз хеуристичко вођење наставника формулишу правило које 

наводимо:

 y Два разломка су једнака ако се проширивањем или скраћивањем могу напи

сати тако да имају међусобно једнаке бројиоце и имениоце.

У другом делу обраде егземплара, у сврху упоређивања разломака 1
4

 и 1
8

ученици уочавају да проширивањем првог разломка ( 1
4

) добијамо заједнички име-

нилац за оба разломка (8), односно 1 1 2 2
4 4 2 8

⋅
= =

⋅
. Како је 2

8  
> 1

8
, закључујемо да је 

и 1
4  

> 1
8

.

У циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са упоређивањем природ-

них бројева, ученици уз хеуристичко вођење наставника понављају раније форму-

лисано правило које наводимо:

 y Од два разломка који имају једнаке имениоце, већи је онај чији је бројилац 

већи.

Како су програмом математике за обраду наставне јединице Упоређивање раз

ломака планирана два часа, у оквиру другог часа обраде вршимо додатно проширење 
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садржаја о разломцима. Притом, у првом делу оперативне фазе вршимо пропедев

тичко проширивање, где упоређујемо разломке у децималном запису са једном и 

две децимале (за десетнине и стотнине). 

Првим примером (Слика 41) илуструјемо релацију десетнина на делу бројевне 

полуправе у интервалу [ ]0,1 .

0 0.4 0.8 1

Слика 41. Бројевна полуправа за 0.4 и 0.8

Ученици уз диференцирану помоћ и хеуристичко вођење децимални запис 

претварају у облик разломка, и по одговарајућем правилу утврђују релацију бројева 

0.4 и 0.8: 

( 40.4
10

= < 8 0.8
10

= ; 0.4<0.8).

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке (за-

реза) једнаке за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите и да 

упоређивањем њихове вредности упоређујемо задате бројеве. Из релације 8 > 4, 

закључујемо да је 0.8 > 0.4.

Другим примером (Слика 42) илуструјемо релацију стотнина на делу бројевне 

полуправе у интервалу [ ]0,1 , где ученици по одговарајућем правилу утврђују ре ла-

цију бројева 0.37 и 0.76.

0 0.37 0.8 10.76

Слика 42. Бројевна полуправа за 0.37 и 0.76

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке 

за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите. У даљој обради уз ди-

ференцирану помоћ наставника, ученици уочавају да су за упоређивање бројева 

битније десетнине (прве цифре иза тачке/зареза), јер су 10 пута веће од вредности 

стотнина (друга цифра иза тачке).
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На основу тога закључујемо, из тачне релације 7 > 3 следи релација 0.76 > 

0.37, односно 76
100  

> 37
100

.

Трећим примером (Слика 43) илуструјемо релацију десетнина на делу бројевне 

полуправе у интервалу ( )1,100 , и утврђујемо релацију бројева 32.7 и 32.9.

32 32.7 32.9 33

Слика 43. Бројевна полуправа за 32.7 и 32.9

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке (зареза) 

једнаке за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите. Упоређивањем 

њихове вредности упоређујемо задате бројеве. Закључујемо да из тачне релације 9 

> 7, следи релација 32.9 > 32.7.

У даљој обради, у циљу потврђивања, проширивања и обједињавања, кори-

стимо још два аналогна примера.

На крају ове фазе часа у циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са 

упоређивањем природних бројева, ученици уз хеуристичко вођење наставника фор-

мулишу правило које записују у свеске:

 y Ако разломци у децималном запису испред тачке/зареза имају једнаке циф

ре, већи је онај који на месној вредности десетнине (прва цифра иза тач

ке) има већу вредност.

 y Ако су и цифре на месној вредности десетнина једнаке, већи је онај број 

који на месту стотнина (друга цифра иза тачке) има већу цифру.

У верификативном резимеу понављамо правила упоређивања разломка, са ак-

центом на упоређивању разломка у децималном запису.

У оквиру часа утврђивања исте наставне јединице вршимо потврђивање и 

продубљивање правила упоређивања разломака у оба записа, применом стеченог 

знања на конкретним примерима у пракси. Притом ученици самостално решавају 

текстуалне задатке, од којих наводимо два примера:

1) На рођенданској журци Јован и Милан су пили сок. Јован је попио једну 

чашу од пола литре, а Милан две чаше од по два децилитра.
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а)  Изрази децималним записом у литрама количину сока коју је попио 

Јован, и количину сока коју је попио Милан.

б)  Упоређивањем добијених вредности у децималном запису, одреди ко је 

више попио.

2) Мирјана је купила чоколаду по цени од 138 динара и 45 пара, а Дарко је 

купио сладолед по цени од 60 динара и сок по цени од 68 динара и 50 пара.

а)  Изрази децималним записом у динарима укупну количину новца коју је 

потрошила Мирјана, и количину новца коју је потрошио Дарко.

б)  Упоређивањем добијених вредности у децималном запису, одреди ко је 

више новца потрошио.

У верификативном резимеу понављамо правила упоређивања разломака у оба 

записа.

На крају обраде програмом предвиђених садржаја о разломцима, један час 

користимо за проверу знања из области разломака (Прилог 2). То чинимо тестом 

питања и задатака у оквиру којих систематизујемо укупно обрађене садржаје о раз-

ломцима, првенствено пропедевтичких делова, који су неопходни ученицима као 

припрема за усвајање формалних знања у вишим разредима основне школе. Ком-

плетне припреме часова наведених наставних јединица, које су реализоване у ек-

сперименталном делу истраживања, са прецизно описаном методиком рада налазе 

се у прилогу дисертације.



II 
МЕТОДОЛОГИЈА 
ИСТРАЖИВАЊА
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1. ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Аритметичко образовање у млађим разредима основне школе чини доми-

нантни део наставе и учења математике, а за то постоје изузетно значајни разло-

зи са веома дугом традицијом. Последњих деценија прошлог, као и почетком овог 

века, нагло се шири примена основних аритметичких знања. Да би се ученици у 

млађим разредима основне школе оптимално оспособили за примену аритметике, 

осим иновација у домену система наставе, наставних метода, облика и средстава, 

пожељни су и други облици иновација у методици наставе. 

Методичка трансформација програмских садржаја математике подразуме-

ва њихово обликовање у складу са узрастом, односно са способностима ученика 

и савременим достигнућима у свим елементима методике као интердисципли-

нарне науке. Избор и методичка трансформација образовних садржаја, од научне 

интерпретације до наставе математике, чини основу за остале активности методи-

чара наставе математике. У оквиру нашег истраживања, приоритет чини методичка 

трансформација аритметике која обухвата садржаје о разломцима. Притом би се 

лакше и ефикасније одредиле све компоненте савремене методике, посебно мето-

дички приступ, чиме би се повећао квантитет и квалитет основе за учење разломака 

у вишим разредима основне школе.

Сходно томе, определили смо се да проблем истраживања чине аритметички 

садржаји предвиђени програмом за млађе разреде основне школе, чијим се про-

ширивањем могу пропедевтички уводити нови садржаји о разломцима.   

Предмет истраживања чини теоријско одређење конкретног, функционал-

но усклађеног методичког приступа одабраном делу садржаја аритметике, који би 

обухватио пропедевтичко проширивање и увођење нових садржаја о разломцима у 

млађим разредима основне школе, подразумевајући и обавезно предшколско мате-

матичко образовање ученика. Притом посебно имамо у виду:
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 y Проширивање појма броја пропедевтичким схватањем разломка као пози-

тивног рационалног броја;

 y Увођење ознака децималног записа за рационалне бројеве имениоца 10 и 

100;

 y Увођење операција сабирања и одузимања у подскуповима разломака са 

једнаким имениоцима, применом аналогије са операцијама у скупу N;

 y Допуна методичке трансформације обраде Мера и мерења за проширивање 

домена мерних бројева на Q+, посебно у децималним записима са једном 

или две децимале;

 y Увођење спољашње операције множења природних бројева са елементима 

наведених подскупова скупа рационалних бројева;

 y Обрада текстуално задатих аритметичких проблема који се моделују и 

решавају употребом разломака.

Након теоријских истраживања следи и одговарајућа емпиријска провера ква-

литета и могућности примене сачињене методике, примењене на основу детаљно 

описаних упутстава за пропедевтичко проширивање садржаја о разломцима у 4. 

разреду основне школе. Примена такве методике чини основу за евалуацију укуп-

них истраживања.
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2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА

Основни циљ нашег истраживања одређујемо на основу два основна дела 

истраживања. Теоријски циљ истраживања, осим значајног повећања сазнања о 

проблематици, садржи сачињавање конкретних модела за пропедевтичку обра-

ду садржаја о разломцима у настави аритметике за млађе разреде основне школе. 

Практични циљ истраживања је да се изврши експериментална провера ефикасно-

сти примене посебно обликованих садржаја о разломцима у аритметици за 4. раз-

ред основне школе, у складу са предметом и проблемом истраживања. На основу 

позитивне евалуације методичког приступа и одговарајућих модела, очекујемо и 

одговарајуће измене и допуне наставног програма математике, у оквиру аритметич-

ких садржаја о разломцима.

У складу са формулисаним теоријским и практичним циљем истраживања, 

изведени су следећи задаци: 

 y Селекција и проучавање одговарајуће литературе и других извора инфор-

мација у вези са иновацијама у настави и методичком трансформацијом 

програмских садржаја математике, посебно дела аритметике који се тиче 

садржаја о разломцима, првенствено пропедевтичког схватања разломка 

као рационалног броја, као и релација и рачунских операција са разломци-

ма у почетној настави математике;

 y Истраживање развоја наставе аритметике са посебним освртом на садржаје 

о разломцима у основном образовању;

 y Приказ искустава неких развијенијих земаља Европе у реализацији са-

држаја о разломцима у почетној настави математике;

 y Преглед савремених наставних система и облика учења математике са по-

себним освртом на значај и могућности примене пропедевтичког учења;
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 y Приказ модела репрезентације разломака у учењу и настави;

 y Преглед досадашњих истраживања у вези са садржајима о разломцима;

 y Израда методичког приступа пропедевтичкој обради садржаја о разломци-

ма за 4. разред основне школе;

 y Припрема и извођење експерименталне провере васпитно-образовних ефе-

ката пропедевтичке наставе о разломцима и испитивање њеног доприноса 

унапређењу почетне наставе математике, обухватила је:

 – формулисање проблема, постављање циља, задатака и хипотеза истра-

живања, дефинисање варијабли, припремање истраживачких инстру-

мената и експерименталног програма,

 – избор узорка за експериментално истраживање,

 – иницијално тестирање и уједначавање експерименталне и контролне 

групе (по успеху и резултатима на тесту),

 – увођење експерименталног програма,

 – прво финално тестирање - утврђујемо завршно стање у обе групе и раз-

лику између резултата добијених у иницијалном и финалном мерењу 

на крају 4. разреда,

 – скалирање ученика експерименталне групе,

 – друго финално тестирање – после обраде програмских садржаја о раз-

ломцима у 5. разреду, утврђујемо ефекте пропедевтичког учења на на-

ставак учења наведених садржаја;

 y Прикупљање, сређивање и статистичка обрада добијених података;

 y Извођење одговарајућих закључака - уопштавање теоријских и емпиријских 

сазнања, да би се дошло до нових научних сазнања у методици почетне на-

ставе математике;

 y Предлози за имплементацију добијених резултата истраживања у наставну 

праксу.
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3. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА

На основу описаног проблема и предмета истраживања, постављеног циља и 

задатака, можемо одредити генералну (основну) хипотезу и подхипотезе.

Основна хипотеза (Н1) истраживања гласи:

Методички приступ и одговарајући пропедевтички модел за примену, мето

дички трансформисаних садржаја о разломцима у аритметици за млађе разреде 

основне школе, повећаће ефeкте учења обрађиваних садржаја, као и садржаја о 

разломцима у 5. разреду.

Помоћне хипотезе истраживања су:

Н2-  Повећаће се трајност усвојених знања и умења ученика, чиме они стичу 

бољу основу за даље учење садржаја о разломцима; 

Н3-  Повећаће се способност ученика за самостално решавање проблемских 

задатака у оквиру садржаја о разломцима;

Н4-  Допуњени и методички трансформисани садржаји о разломцима битно 

ће утицати на подизање нивоа способности ученика за њихову примену у 

реалном контексту;

Н5-  Повећаће се мотивација и интересовање ученика за учење програмских 

садржаја о разломцима.
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4. ВАРИЈАБЛЕ У ИСТРАЖИВАЊУ

На основу анализе свих сегмената проблема и предмета истраживања утврди-

ли смо варијабле које, према функцији у истраживању, имају статус зависних и не-

зависних варијабли (Банђур & Поткоњак, 1999).

а)  Независну варијаблу експерименталног истраживања чине методич-

ки приступ и одговарајући модели за пропедевтичку наставу методички 

трансформисаних садржаја о разломцима у аритметици за млађе разреде 

основне школе.

б)  Зависнe варијаблe чине постигнућа ученика, односно резултати и исходи 

који се остварују наставом у експерименталној групи.
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5. МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање је оперативно, комплексно и развојно, јер првенствено желимо 

испитати у којој мери се, применом оригиналне и конкретне методике пропедев-

тичког дела наставе аритметике, повећавају васпитно образовни ефекти. Приступ 

истраживању је лонгитудиналан, јер одабрани експериментални фактор проучава-

мо, посматрамо и примењујемо у дужем временском периоду који је потребан да би 

се наставни садржаји обрадили, увежбали, поновили, утврдили и проверили.

У складу са наведеним, у овом истраживању смо применили више научно- 

-истра живачких метода.

Метода теоријске анализе доминантно је примењена у теоријском делу, по-

себно при проучавању досадашњих сазнања о проблематици истраживања. Ко риш-

ћена је и у процесу проучавања објављених радова истраживача код нас и у свету, а 

у којима се уже разматра проблем савременог приступа почетној настави математи-

ке, посебно учења садржаја о разломцима.

Дескриптивноаналитичка метода првенствено је примењена у прикупљању 

података и одређивању теоријских основа истраживања. Ову научно-истраживачку 

методу смо користили и приликом проучавања релевантне стручне литературе, 

прикупљања података, утврђивања мишљења и ставова учитеља о улози и значају об-

раде садржаја о разломцима у почетној настави математике и развијању математичког 

мишљења ученика, приликом анализе садржаја програма математике, као и обраде и 

интерпретације података и извођењу закључака.

Историјску методу користили смо при проучавању ,,педагошке прошлости“, 

проучавањем теорије и праксе зачетка институционалног образовања и васпитања, 

посебно почетног математичког образовања. Притом смо анализирали садржаје свих 

доступних архивских историјских извора, са посебним освртом на учење и наставу 

садржаја о разломцима.
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Експерименталну методу примењујемо на паралелним групама, упоређивањем 

Е и К групе, као и при скалирању ученика Е групе, да би смо утврдили утицај 

експерименталног програма на повећање ефеката учења садржаја о разломцима у 

почетној настави математике. 

У овом делу доминира каузална метода, која се односи на откривање узрочно-

-последичних веза између експерименталног фактора, односно примене оригинал-

не и конкретне методике са једне, те постигнутих васпитно-образовних резултата, 

са друге стране. 

Компаративну методу првенствено користимо при изради методичких окви-

ра и модела за рад експерименталне групе. 

У овом емпиријском истраживању примењене су следеће технике и поступ-

ци прикупљања података:

 – анализа наставних планова и педагошке документације,

 – систематско опсервирање,

 – тестирање ученика,

 – скалирање.

Уз претходно наведене технике и поступке за прикупљање података, у овом 

истраживању коришћени су следећи мерни инструменти:

 – чек листе и регистри наставних планова и програма и аутентичне школске 

документације (дневници, именици, матичне књиге, дидактичка помагала, 

персонални досијеи ученика),

 – тестови знања и способности,

 – скала процењивања и просуђивања.
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6. КАРАКТЕРИСТИКЕ УЗОРКА И ТОК ИСТРАЖИВАЊА

Узорак за истраживање одређен је из популације ученика четвртог разреда 

основних школа, на територији општине Сомбор. Узорак има елементе случајног, 

групног узорка, јер смо случајним избором одабрали две основне школе, у којима 

су већ формиране групе ученика – одељења. У овом истраживању узорак чине уче-

ници четвртог разреда ОШ ,,Аврам Мразовић“ и ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ у Сом-

бору. Пошто смо се определили за експеримент са паралелним групама формирали 

смо две уједначене групе ученика, експерименталну и контролну. Експерименталну 

групу (Е група), чинили су ученици четири одељења четвртог разреда ОШ ,,Аврам 

Мразовић“, док су контролну групу (К група), чинили ученици четири одељења 

четвртог разреда ОШ ,,Доситеј Обрадовић“. 

Приближно исте карактеристике постигли смо уједначавањем контролне (К) 

и експерименталне (Е) групе према броју ученика, општем успеху и оцени из мате-

матике на крају 3. разреда, као и једнаком аритметичком средином добијених бодо-

ва на тесту при иницијалном мерењу. Притом, водили смо рачуна и о приближној 

уједначености обе групе узорка ученика према полној структури. Наведено 

уједначавање било је могуће јер смо из узорка од по четири одељења укупно тести-

раних ученика у обе школе, издвојили по 70 ученика за контролну (К) и експери-

менталну (Е) групу. На тај начин експериментом је обухваћено 140 ученика, док су 

по одређеној експерименталној и традиционалној методици паралелно радили сви 

ученици.

У наредним табелама детаљније су представљене карактеристике узорка уче-

ника, у складу са наведеним релевантним факторима за уједначавање група. Струк-

тура узорка према полу ученика, приказана је у Табели 3.
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Табела 3. Структура узорка према полу ученика

Група Основна 
школа

Дечаци Девојчице
Укупно

f % f %

Експериментална 
група

„Аврам 
Мразовић“ 32 45.71 38 54.29 70

Контролна група „Доситеј 
Обрадовић“ 29 41.43 41 58.57 70

Из табеларних података евидентно је да је у обе групе узорка ученика незнат-

но већи број девојчица у односу на дечаке, али смо настојали да такав однос мак-

симално ускладимо између група. Тиме смо елиминисали евентуални утицај пола 

ученика на успех обе групе узорка. 

Структура узорка ученика с обзиром на општи успех који су ученици постиг-

ли на крају трећег разреда приказана је у Табели 4.

Табела 4. Постигнути општи успех ученика на крају трећег разреда

Општи успех
Експериментална група 

(70)
Контролна група  

(70) Укупно 
(140)

f % f %

Одличан 48 68.57 46 65.71 94

Врло добар 19 27.14 22 31.43 41

Добар 3 4.28 2 2.86 5

Довољан 0 0.00 0 0.00 0

Недовољан 0 0.00 0 0.00 0

Просечан 
успех: 4.62 4.64

На основу приказаних података, можемо закључити да су групе узорка по оп-

штем успеху на крају трећег разреда биле приближно уједначене. Сходно наведе-

ном, запажамо да се ради о прилично добрим групама и да је постигнути просечан 

општи успех за обе групе одличан.   

Структура узорка ученика, формирана на основу оцене из математике на крају 

трећег разреда, представљена је у Табели 5.
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Табела 5. Структура узорка ученика с обзиром на оцену из математике 
на крају трећег разреда

Оцена из 
математике

Експериментална група 
(70)

Контролна група 
(70) Укупно 

(140)
f % f %

Одличан (5) 33 47.14 33 47.14 66

Врло добар (4) 27 38.57 30 42.86 57

Добар (3) 8 11.43 5 7.14 13

Довољан (2) 2 2.86 2 2.86 4

Недовољан (1) 0 0.00 0 0.00 0

Просечна 
оцена: 4.30 4.34

На основу представљених података запажамо приближно уједначену структу-

ру оцена из математике код ученика обе групе. Последица тога је и изведена про-

сечна оцена из математике на крају трећег разреда, која је за обе групе приближно 

иста (4.30/4.34).

Из приложеног разматрања види се да узорак сачињавају две прилично ује-

дначене групе, у односу на релевантне факторе који утичу на финалне резултате на-

шег истраживања. Незнатне разлике, које се односе на општи успех и просечну оцену 

из математике на крају трећег разреда, последица су нашег залагања за приближним 

уједначавањем полне структуре група. Основни параметар неопходан за потпуно 

уједначавање група узорка ученика, односи се на резултате иницијалног тестирања 

за обе групе, а приказан је у оквиру интерпретације резултата истраживања.

У складу са постављеним циљем и задацима, предузето истраживање је 

лон ги тудинално, а реализовано је у току две школске године, односно школске 

2011/2012. и 2012/2013. године кроз неколико етапа. После изучавања литерату-

ре и претходних истраживања, у септембру 2011. године извршено је сондажно 

истраживање у ОШ ,,Братство-јединство“ у Сомбору, са ученицима четвртог разре-

да. Након тога извршене су корекције инструмената истраживања и израда коначне 

форме иницијалног теста, који је обухватио садржаје о разломцима из трећег раз-

реда. Затим су уследили договори са директорима школа, педагошко-психолошком 

службом и учитељима експерименталне и контролне групе. Притом, учитељи екс-
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перименталних одељења су упознати са проблемом, предметом, циљем и задацима 

истраживања, као и са садржајем и циљем експерименталног програма.

У октобру 2011. године истовремено су извршена иницијална тестирања уче-

ника експерименталне и контролне групе, а прикупљени су и подаци о ученицима 

из Разредне књиге и Досијеа ученика. Тестирање у оквиру група реализовали су 

студенти четврте године Педагошког факултета у Сомбору, који су поступали по 

јединственим упутствима (Прилог 1). 

У новембру 2011. године започето је увођење експерименталног програма у 

експерименталној групи. Експериментални програм реализован је у оквиру часова 

редовне наставе математике, предвиђених планом и програмом за четврти разред 

основне школе. За то време настава математике у контролној групи се одвијала пре-

ма програму математике за четврти разред на уобичајени начин. 

Експериментални програм садржао је обраду 22 наставне јединице, а реализо-

ван је у оквиру 28 наставних часова. Притом, садржај сваког наставног часа чинио 

је и пропедевтички део обраде садржаја о разломцима, према распореду наставних 

тема и наставних јединица који је планиран Годишњим програмом рада школе. Тиме 

је одређен редослед наставних тема и наставних јединица у експерименталном про-

граму. У припреми и реализацији пропедевтичког дела обраде приоритетно смо ко-

ристили унутрашње повезивање наставних програма математике. Ток и начин рада 

експерименталне групе према посебно сачињеној методици, са редоследом обраде 

наставних јединица и детаљним описом пропедевтичког дела обраде садржаја о 

разломцима за четврти разред, приказан је у 7. поглављу теоријских основа, те га 

овде нећемо поново описивати. Експериментални програм реализовали су учитељи 

одељења експерименталне групе према сачињеном упутству, са комплетним при-

премама часова за реализацију наведених наставних јединица и прецизно описаном 

методиком рада, који се налазе у прилогу дисертације (Прилог 2).

Непосредно по завршетку спровођења експерименталног програма, који је 

трајао до 8. јуна 2012. године, у обе групе узорка ученика истовремено је извршено 

прво финално тестирање, којим су мерени ефекти пропедевтичког учења садржаја 

о разломцима. Тестом су били обухваћени садржаји о разломцима предвиђени про-

грамом математике за четврти разред основне школе, након њихове обраде на крају 

четвртог разреда (Прилог 3). 
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Експериментом је обухваћено и скалирање свих ученика експерименталне 

групе, а реализовано је након првог финалног тестирања на крају 4. разреда. Кроз 

ову скалу судова изражени су њихови ставови о пропедевтичкој обради садржаја 

о разломцима у нижим разредима основне школе, као и њихов однос према 

примењиваној посебној методици наставе (Прилог 4). Притом је првенствено ис-

питивана мотивација и интересовање за учење садржаја о разломцима.

У мају 2013. године реализован је и други финални тест са истим групама 

узорка у петом разреду, којим је мерен успех ученика у наставку учења садржаја 

о разломцима. Притом смо користили оне садржаје који су предвиђени планом и 

програмом за 5. разред, након њихове обраде, као и део садржаја о разломцима за 

4. разред (Прилог 5). 

Припрема и сређивање прикупљених података за обраду и статистичка 

израчунавања извршена су крајем 2013. односно почетком 2014. године, након чега 

је урађена интерпретација резултата и извођење закључака истраживања.
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7. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

 

Након финалних тестирања уследило је сређивање прикупљених података и 

њихова обрада, израдом образаца квантитативних и квалитативних анализа, реги-

стара и табела.   

Статистичка обрада података заснована је на употреби стандардних стати сти-

чких поступака у педагошким истраживањима, а извршена је коришћењем софт-

верског пакета за анализу података Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USА), 

универзитетска лиценца за Универзитет у Новом Саду, као и програмом Мicrosoft 

Office Excel 2007. Прикупљени подаци су сигнирани и унети у базу података, где је 

извршено сортирање и класификовање података према статистичким обележјима у 

статистичке серије, и сажимање, израчунавањем дистрибуције фреквенције, про-

цената, мера централне вредности, мере варијабилности, односно у оквиру де-

скриптивне статистике – одређивање дистрибуције, изведено је израчунавање за 

сваку варијаблу: аритметичка средина (M), стандардна девијација (σ), коефицијент 

варијабилности (V), минималан резултат (Xmin), максималан резултат (Xmax) и рас-

пон резултата (RV).

За потврђивање хипотезе извршено је одређивање значајности тестирањем 

разлика између аритметичких средина (средњих вредности) иницијалног и фи-

налних тестирања помоћу параметријског t- теста (engl. independent – samples). 

Taкoђе, истим тестом на основу резултата иницијалног тестирања, извршено је 

уједначавање група. За графичко представљање квалитативних података користили 

смо графиконе кругова, док смо дистрибуцију квантитативних података представи-

ли хистограмом, бокс дијаграмом и линијским дијаграмом.

Извештај о резултатима истраживања са табелама, прегледима, графикони-

ма и прилозима обухвата анализу, тумачење, образложење и оцену резултата, са 
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аспекта реализације постављених циљева и задатака и верификовања хипотезе 

истраживања, као и конкретне предлоге и упутства за практично коришћење резул-

тата истраживања, а описан је у наредном поглављу.
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8. АЛГОРИТАМ ИСТРАЖИВАЊА

	
Изучавање
литературе

Изучавање 
претходних истраживања

Формирање 
експерименталне групе

Формирање 
контролне групе

Иницијално 
мерење

Увођење
експерименталног фактора

Финално мерење (I и II)
експерименталног фактора 

(резултати Е групе)

Финално мерење (I и II) 
традиционалног рада 

(резултати К групе) 

Традиционални 
рад

Иницијално 
мерење

Сондажно 
истраживање

Статистичка обрада (упоређивање резултата 
експерименталног и традиционалног рада)

Извођење закључка



III 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА 

ИСТРАЖИВАЊА
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Подаци о резултатима мерења (израчунавања), појединачно и збирно за цео 

узорак, дати су прилогу дисертације (Прилог бр. 6).

Пошто смо се определили за експеримент са паралелним групама (експери-

ментална и контролна група), експерименталним радом била су предвиђена, поред 

иницијалног и два финална мерења чији су резултати обрађени у два нивоа, на ни-

воу четвртог и петог разреда. На нивоу четвртог разреда извршена су два мерења, 

иницијално и I финално мерење, док је на нивоу петог разреда извршено II финал-

но мерење. Резултати и анализа спроведених мерења, ради компаративне анализе, 

представљени су респективно хронологији мерења, најпре појединачно а затим и 

групно.

За статистичку обраду података коришћени су Microsoft Excel и статистички 

пакет Statistica 12 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USА), универзитетска лиценца за Универ-

зитет у Новом Саду. Приликом статистичке обраде података, рачунате су дескрип-

тивне статистике: просечна вредност, медијана, минимум, максимум, распон, стан-

дардна девијација, коефицијент варијације, проценти. Притом су при сређивању 

резултата тестирања коришћене табеле дистрибуција фреквениција. Број група је 

утврђен према правилу да за 70 података треба да буде 7k =  интервала, а групни 

интервал на основу распона варијација (разлика између највишег и најнижег резул-

тата). Имајући у виду наведено, у зависности од резултата конкретног мерења, та-

беле немају исти број интервала, као ни ширину интервала. 

Подаци су графички приказани помоћу хистограма, бокс дијаграма, пита 

дијаграма и линијских дијаграма. Сагласност са нормалном расподелом тестирана 

је Колмогоров-Смирновим тестом (Kolmogorov-Smirnov test). У статистичкој ана-

лизи, код променљивих са нормалном расподелом резултата коришћен је t- тест, 

односно Мен-Витнејев тест (Man-Whitney U test) код променљивих са расподелом 

која је одступила од нормалне. Разлике за које је p вредност била мања од 0.05 узете 
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су као статистички значајне. На почетку интерпретације резултата истраживања, 

респективно наведеном редоследу рачунања, приказујемо табеле са дескриптивним 

статистикама за све променљиве, најпре за комплетан узорак (за обе групе заједно), 

а затим посебно за сваку групу.

Табела 6. Дескриптивне статистике узорка за све променљиве

Дескриптивне статистике за све променљиве - Узорак

Број Просек Медијана Мин. Макс. Распон Стан.дев. Коеф. вар.

Иницијални тест 140 26.05 25.00 0.00 50.00 50.00 12.08324 46.38480

I Финални тест 140 30.32857 31.00 0.00 55.00 55.00 13.99149 46.13303

II Финални тест 140 31.46429 33.00 0.00 57.00 57.00 14.22249 45.20202

Трајност знањa 
(II ФТ 1-3.зад) 140 8.56429 9.00 0.00 12.00 12.00 3.21689 37.56164

Проблемски 
задаци  

(II ФТ 6-8.зад.)
140 7.72857 8.00 0.00 15.00 15.00 4.81132 62.25370

Задаци у реалном 
контексту  

(II ФТ, 10-12.)
140 9.27857 10.00 0.00 15.00 15.00 4.83106 52.06681

Табела 7. Дескриптивне статистике Е групе за све променљиве

Дескриптивне статистике за све променљиве - E групa

Број Просек Медијана Мин. Макс. Распон Стан. дев. Коеф. вар.

Иницијални тест 70 26.37143 25.00 0.00 50.00 50.00 12.39468 47.42

I Финални тест 70 37.37143 40.00 7.00 55.00 48.00 12.12874 32.45459

II Финални тест 70 41.97143 43.00 20.00 57.00 37.00 8.96365 21.35655

Трајност знањa

(II ФТ, 1-3.зад)
70 11.28571 12.00 6.00 12.00 6.00 1.18129 10.46712

Проблемски 
задаци 

(II ФТ, 6-8.зад.).
70 11.47143 12.00 3.00 15.00 12.00 3.06793 26.74413

Задаци у реалном 
контексту 

(II ФТ, 10-12.зад)
70 13.05714 14.00 5.00 15.00 10.00 2.55879 19.59687
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Табела 8. Дескриптивне статистике К групе за све променљиве

Дескриптивне статистике за све променљиве - K групa

Број Просек Медијана Мин. Макс. Распон Стан. дев. Коеф. вар.

Иницијални тест 70 25.72857 26.00 0.00 50.00 50.00 11.84431 46.03561

I Финални тест 70 23.28571 21.50 0.00 52.00 52.00 12.10838 51.99917

II Финални тест 70 20.95714 22.00 0.00 39.00 39.00 10.15594 48.46051

Трајност знањa 
(II ФТ, 1-3.зад) 70 5.84286 6.00 0.00 10.00 10.00 2.10338 35.99923

Проблемски 
задаци 

( II ФТ, 6-8.зад.) 
70 3.98571 3.50 0.0 10.00 10.00 2.96596 74.41466

Задаци у реалном 
контексту 

(II ФТ, 10-12.зад)
70 5.50 5.00 0.0 12.00 12.00 3.39116 61.65755

На основу приказаних табеларних података започнимо са анализом добијених 

резултата мерења.



194

Резултати и анализа истраживања

1. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИНИЦИЈАЛНОГ ТЕСТА

Иницијалним тестом су у оквиру 12 задатака, били обухваћени садржаји о 

разломцима предвиђених планом и програмом за трећи разред (Прилог 1). Тест је 

реализован на почетку четвртог разреда пре увођења експерименталног програма, 

на основу чијих резултата је извршено уједначавање група, тестирањем значајности 

разлике међу аритметичким срединама Е и К групе. Задаци су вредновани по кључу, 

а максимално могући број остварених поена износио је 60. Након добијених ре-

зултата иницијалног тестирања, уочили смо мале разлике у укупном броју поена 

између група. Ученици експерименталне групе на иницијалном мерењу остварили 

су укупно 1846 поена, а ученици контролне групе 1801 поен (Прилог 6). У складу 

са постигнутим резултатима на тестирању, и код Е и код К групе одређено је 8 ин-

тервала, чија је ширина у сваком случају ,,7“. 

Груписање података представљено је табелом дистрибуције фреквенције, а за-

тим су подаци графички приказани хистограмом појединачно за сваку групу. Прво 

приказујемо податке за Е групу:

Табела 9. Дистрибуција фреквенције Е групе на иницијалном тесту

Иницијални тест - E група

Интервали Апсол.фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 7 3 3 4.28571 4.2857

7 <= x < 14 8 11 11.42857 15.7143

14 <= x < 21 17 28 24.28571 40.0000

21 <= x < 28 9 37 12.85714 52.8571

28 <= x < 35 14 51 20.00000 72.8571

35 <= x < 42 9 60 12.85714 85.7143

42 <= x < 49 8 68 11.42857 97.1429

49 <= x < 56 2 70 2.85714 100.0000
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Eksperimentalna grupa
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 KS = 0.0964, p > 0.05

Слика 44. Хистограм расподеле успеха Е групе 
на иницијалном тесту

На приказаном графику расподеле постигнутог успеха ученика Е групе на 

иницијалном тестирању, Колмогоров-Смирновим тестом је потврђена нормал-

на расподела променљиве. Већина ученика постигла је добар резултат на провери 

иницијалног знања о разломцима. Притом уочавамо да је највећи број ученика, њих 

17 или 24.28% остварио успех у интервалу [14, 21) поена, односно 14 ученика или 

20.00%, у интервалу [28, 35) поена. Максималан број поена остварила су два уче-

ника односно 2.86%, у интервалу [49, 56) док су три ученика или 4.29% остварила 

минималан број поена у интервалу [0, 6).

Груписање података и расподела фреквенције иницијалног тестирања К гру-

пе, представљени су следећом табелом (Табела 10):

Табела 10. Дистрибуција фреквенције К групе на иницијалном тесту

Иницијални тест – K група

Интервали Апсол. фрекв.  
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 7 5 5 7.14286 7.1429

7 <=x < 14 5 10 7.14286 14.2857

14 <=x < 21 16 26 22.85714 37.1429
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Иницијални тест – K група

Интервали Апсол. фрекв.  
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

21 <= x < 28 11 37 15.71429 52.8571

28 <= x < 35 16 53 22.85714 75.7143

35 <= x < 42 12 65 17.14286 92.8571

42 <= x < 49 4 69 5.71429 98.5714

49 <= x < 56 1 70 1.42857 100.0000

Увидом у приказане резултате иницијалног тестирања ученика К групе, при-

метна је одређена уједначеност са резултатима Е групе. Притом је приближно исто 

као и код Е групе, највећи број ученика К групе остварио резултат у интервалима 

[14, 21), односно [28, 35) поена, са по 16 ученика или 22.86% у сваком интервалу. 

Овде је за разлику од Е групе, максималан број поена у интервалу [49, 56) оства-

рио један ученик или 1.43%, док је пет ученика или 7.14% остварило минималан 

број поена у интервалу [0, 7). Наведена расподела успеха К групе на иницијалном 

тестирању приказана је хистограмом (Слика 45).
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Слика 45. Хистограм расподеле успеха К групе 
на иницијалном тесту
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Сходно приказаној појединачној расподели успеха Е и К групе, ради визуелне 

компарације, на следећем хистограму заједно је приказана расподела успеха пара-

лелних група на иницијалном тестирању: 
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Слика 46. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на иницијалном тесту 

Евидентно је да су расподеле фреквенција паралелних група симетричног 

облика. Сагласност са нормалном расподелом тестирана је Колмогоров- Смирнов 

тестом. Како је код обеју група утврђена нормална дистрибуција резултата оства-

рених на иницијалном тестирању, t-тестом извршено је тестирање значајности раз-

лике између аритметичких средина успеха ученика екперименталне и контролне 

групе. Претходно су одређене аритметичка средина и стандардна девијација за обе 

групе (Табела 11).

Табела 11. Просечан успех ученика Е и К групе 
на иницијалном тесту

Е група К група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

Иницијални тест 26.37143 12.39468 25.72857 11.84431 0.31373 0.754202
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При тестирању пошли смо од нулте хипотезе (Н0), да се аритметичке среди-

не успеха ученика Е и К групе не разликују значајно, док се у супротном наве-

дена хипотеза одбацује. На основу добијених t (0.31373) и p (0.754202) вредно-

сти, утврђено је да између просечног успеха ученика Е и К групе, постигнутог при 

тестирању иницијалних знања о разломцима, нема статистички значајне разлике, 

што иде у прилог нултој хипотези. Тиме је потврђена уједначеност група према сте-

ченом знању о разломцима, непосредно пре увођења експерименталног програма. 

Утврђене незнатне разлике између постигнутих резултата Е и К групе на 

иницијалном тестирању, илустроване су дијаграмом (Слика 47).

Boks dijagram za uspeh učenika na inicijalnom testu
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Слика 47. Графички приказ узорачких дисперзија на иницијалном тесту

На приказаном бокс дијаграму евидентна је приближна уједначеност расподе-

ле постигнутих резултата, ученика Е и К групе на иницијалном тестирању. Резулта-

ти су код обеју група симетрично распоређени, са приближно једнаком аритметич-

ком средином и распоном, а највећим делом груписани су у интервалу између 10 и 

40 остварених поена. 

Представљени резултати иницијалног тестирања Е и К групе, чине основни 

параметар који потврђује уједначеност група узорка ученика у стеченом знању о 

разломцима, чиме су се стекли неопходни услови за увођење екперименталног про-

грама у експерименталној групи.
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2. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА I ФИНАЛНОГ ТЕСТА

Првим финалним тестом смо у оквиру 12 задатака, којим су били обухваћени 

садржаји о разломцима предвиђених планом и програмом за четврти разред, мери-

ли ефекте обрађених садржаја (Прилог 3). Тест је реализован на крају четвртог раз-

реда после обраде планираних садржаја о разломцима, односно непосредно након 

завршетка експерименталног програма. Задаци су вредновани по кључу, а максимал-

но могући број остварених поена износио је 60. Притом су ученици екперименталне 

групе на првом финалном мерењу остварили укупно 2616 поена, а ученици контрол-

не групе знатно мање, односно 1630 поена (Прилог 6). У складу са постигнутим ре-

зултатима на тестирању код Е групе одређено је 7 интервала, а код К групе 8 интер-

вала, са идентичном ширином интервала код обеју група која је у сваком случају ,,7“. 

Груписање података представљено је табелом дистрибуције фреквенције, 

а затим су подаци графички приказани хистограмом појединачно за сваку гру-

пу. Резултати првог финалног тестирања Е групе, приказани су следећом табелом 

дистрибуције фреквенције и хистограмом:

Табела 12. Дистрибуција фреквенције Е групе на I финалном тесту

Први финални тест - Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

7 <= x < 14 4 4 5.71429 5.7143

14 <= x < 21 5 9 7.14286 12.8571

21 <= x < 28 3 12 4.28571 17.1429

28 <= x < 35 15 27 21.42857 38.5714

35 <= x < 42 11 38 15.71429 54.2857

42 <= x < 49 19 57 27.14286 81.4286

49 <= x < 56 13 70 18.57143 100.0000
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Слика 48. Хистограм расподеле успеха E групе 
на I финалном тесту

На основу табеларног и графичког приказа успеха ученика Е групе, остваре-

ног на првом финалном тестирању, очигледна је другачија расподела фреквенције у 

односу на иницијално тестирање. Хистограм је асиметричан у лево, односно већина 

ученика постигла је добре резултате, али постоји мања група оних који су лошије 

урадили тест. Притом, највећи број ученика Е групе, њих 58 или 82.85%, остварио 

је резултат од 28 до 56 поена следећом расподелом: 15 ученика или 21.43% оства-

рили су резултате у интервалу [28, 34), 11 ученика или 15.71% у интервалу [35, 42), 

чак 19 ученика или 27.14% у интервалу [42, 49) и 13 ученика или 18.57% у интерва-

лу [49, 56). Мањи број ученика, укупно њих 12 или 16.15%, постигли су резултат ис-

под 28 поена. Најлошији резултат постигла су 4 ученика или 5.71%, у интервалу [7, 

14) поена. Евидентно је, у односу на постигнуте резултате иницијалног тестирања 

ученика Е групе, да на првом финалном тестирању није било ученика без бодова и 

да је знатно већи број ученика са високим процентом остварених бодова.

Наредном табелом дистрибуције фреквенција и графиком, приказани су ре-

зултати успеха ученика К групе постигнути на првом финалном тестирању:
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Табела 13: Дистрибуција фреквенције К групе на I финалном тесту

Први финални тест - К група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 7 7 7 10.00000 10.0000

7 <= x < 14 6 13 8.57143 18.5714

14 <= x < 21 20 33 28.57143 47.1429

21 <= x < 28 11 44 15.71429 62.8571

28 <= x < 35 12 56 17.14286 80.0000

35 <= x < 42 7 63 10.00000 90.0000

42 <= x < 49 6 69 8.57143 98.5714

49 <= x < 56 1 70 1.42857 100.0000

Kontrolna grupa
Prvo finalno testiranje (kraj 4. razreda)

0 7 14 21 28 35 42 49 56

Uspeh učenika

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Fr
ek

ve
nc

ije

7
6

20

11
12

7
6

1
0

KS = 0.0851, p > 0.05

Слика 49. Хистограм расподеле успеха К групе 
на I финалном тесту

Увидом у представљене резултате, установили смо да је расподела постигну-

тих резултата ученика К групе на првом финалном тестирању знатно другачија него 

у Е групи, односно да има много више деце са мањим бројем поена. За разлику од Е 

групе формиран је један интервал више (8), јер је одређен број ученика К групе био 

без бодова. Највише ученика, њих 42 или 62.86% остварили су мање од половине 

могућих поена на тесту. Притом је највећи број ученика, њих 20 или 14%, остварио 
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поене у интервалу [14, 28). Најбољи резултат остварио је само један ученик или 

1.43%, са поенима у интервалу [49, 56), док је најлошији резултат остварило 7 уче-

ника или 10%, у интервалу [0, 7) поена.

У односу на иницијално мерење, када је разлика у укупном броју поена између 

ове две групе била незнатна и износила 45 поена, у првом финалном мерењу након 

реализације експерименталног програма разлика износи чак 986 поена у корист екс-

перименталне групе (Прилог 6). Ради провере oсновне хипотезе истраживања (H1), 

извршили смо тестирање разлика између успеха ученика који су разломке учили по 

различитим методама. Како је Колмогоров-Смирновим тестом утврђена нормална 

расподела успеха код обе групе, аритметичке средине остварених поена Е и К групе 

на првом финалном тестирању поредили смо помоћу параметријског t-теста. Прет-

ходно смо на основу укупног броја остварених поена у оквиру група, за сваку групу 

одредили просек и стандардну девијацију (Табела 14). Видимо да су ученици Е групе, 

у односу на ученике К групе, у просеку постигли бољи успех за 14.09 поена.

Табела 14. Просечан успех ученика Е и К групе на I финалном тесту

Е група К група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

I финални тест 37.37143 12.12874 23.28571 12.10838 6.87641 0.00000

При тестирању значајности разлике међу ариметичким срединама успеха гру-

па на иницијалном тесту, пошли смо од нулте хипотезе (Н0) да се аритметичке сре-

дине успеха ученика Е и К групе не разликују значајно, насупрот основној хипотези 

(Н1) да ће ученици експерименталне групе бити успешнији. На основу добијених t 

(6.87641) и p (0.00000) вредности, на нивоу значајности 0.05, утврђено је да постоје 

статистички значајне разлике у успеху ученика између група које су училе различи-

тим методама. Значајно бољи успех остварили су ученици Е групе, који су садржаје 

о разломцима обрађивали према посебно сачињеном методичком приступу. Тиме 

се одбацује нулта хипотеза (Н0), да не постоји разлика између Е и К групе, што иде 

у прилог афирмисања основне хипотезе истраживања (Н1), да ученици који уче по 

експерименталном програму остварују значајан напредак у односу на остале уче-

нике. Статистички значајне разлике илустрoване су хистограмом и бокс дијаграмом 

(Слике 50 и 51):
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Слика 50. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на I финалном тесту

Ради упоредне анализе резулата, на овом хистограму обједињено је приказана 

расподела успеха ученика Е и К групе на првом финалном тесту. Евидентно је да је 

у контролној групи расподела успеха другачија него у експерименталној, односно 

да има више ученика са мањим бројем поена.

Наведене статистички значајне разлике успеха између група, илустроване су 

наредним бокс дијаграмом:

Boks dijagram za uspeh učenika na prvom finalnom testu
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Слика 51. Графички приказ узорачких дисперзија 
на I финалном тесту
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На дијаграму се може уочити да је успех ученика у експерименталној групи 

бољи него у контролној. Експеримантална група има мањи распон вредности успе-

ха, а неколико ученика је лошије урадило тест од осталих. У контролној групи један 

ученик урадио је тест знатно боље од осталих.
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3. РЕЗУЛТАТИ СКАЛИРАЊА УЧЕНИКА Е ГРУПЕ 

Након завршетка експерименталног програма, непосредно после првог финал-

ног тестирања на крају 4. разреда, извршено је скалирање ученика експериментал-

не групе. Кроз ову скалу судова, која се односи на њихове ставове о пропедевтичкој 

обради садржаја о разломцима, првенствено смо процењивали степен мотивисано-

сти и интересовања ученика за учење садржаја о разломцима.

У ту сврху конструисали смо дескриптивно-нумеричку скалу судова са пет 

предложених тврдњи, са којима су испитаници (ученици Е групе) изражавали сте-

пен сагласности, према датим упутствима на тростепеној скали: Слажем се, да; Ни

сам сигуран, не знам; Не слажем се, не (Прилог 4). Добијени резултати скалирања 

ученика груписано су приказани у Табели 15.

Табела 15. Резултати скалирања ученика Е групе

Ред. 
бр. Тврдња

Слажем се, 
да

Нисам 
сигуран,  
не знам

Не слажем 
се, не

Индекс 
скалне 

вредности
% % %

1. Допада ми се начин на који 
смо учили разломке. 84.29 14.29 1.43 2.83

2. Активан/-на сам на часу. 88.57 11.43 0.00 2.88

3. Градиво је занимљиво, са 
пуно примера из живота. 84.29 12.86 2.86 2.81

4. Разломке сам боље разумео/-
ла. 91.43 8.57 0.00 2.91

5. Волео/-ла бих да учитељица и 
даље овако предаје. 88.57 10.00 1.43 2.87

Анализа презентованих резултата показује да ученици Е групе, који су 

садржаје о разломцима за 4. разред обрађивали према експерименталном програму, 
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исказују позитиван став према учењу разломака. Наведену констатацију потврђују 

и нумерички подаци: индекс скалне вредности и проценат прихваћености сваког 

појединачног става.

Како наведене тврдње нису у потпуности прихваћене од стране свих испи-

таника у Е групи (скална вредност мања од 3.00), приказујемо податке за сваку 

тврдњу појединачно.

Тврдња 1 ,,Допада ми се начин на који смо учили разломке“ прихваћена је са 

индексом скалне вредности 2.83, расподелом степена слагања на следећи начин: 

Слажем се, да - 59 ученика или 84.29%; Нисам сигуран, не знам – 10 ученика или 

14.29%; Не слажем се, не – 1 ученик или 1.43%. Видимо да је највећи број ученика 

исказао позитиван став према овој тврдњи, а наведена расподела илустрована је на-

редним дијаграмом:

Слика 52. Дијаграм степена сагласности ученика Е групе 
са тврдњом 1

Највећи број ученика сагласио се са тврдњом 2 ,,Активан сам на часу“. Ова 

тврдња прихваћена је са индексом скалне вредности 2.88, наредном расподелом од-

говора: Слажем се, да - 62 ученика или 88.57%, Нисам сигуран, не знам – 8 учени-

ка или 11.43%, док неслагања са тврдњом није било. Наведена расподела одговора 

илустрована је дијаграмом (Слика 53).
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Слика 53. Дијаграм степена сагласности ученика Е групе са тврдњом 2

Тврдња 3 ,,Градиво је занимљиво, са пуно примера из живота“ прихваћена је 

са индексом скалне вредности 2.81. Позитиван став према овој тврдњи исказала су 

59 ученика или 84.29%, несигурно је било њих 9 или 12.86%, док су неслагање са 

тврдњом исказала 2 ученика или 2.86%. Наведена расподела, по нивоима слагања 

са тврдњом, илустрована је дијаграмом:

Слика 54. Дијаграм степена сагласности ученика Е групе са тврдњом 3

Тврдња 4 ,,Разломке сам боље разумео“, у односу на остале тврдње прихваћена 

је са највишим индексом скалне вредности (2.91). Позитиван став, односно слагање 

са овом тврдњом исказала су 64 ученика или 91.43%, док је несигурно било 6 уче-
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ника или 8.57%. Неслагања са овом тврдњом није било. Расподела степена слагања 

са тврдњом 4, илустрована је наредним дијаграмом:

Слика 55. Дијаграм степена сагласности ученика Е групе са тврдњом 4

Са тврдњом 5 ,,Волео бих да учитељица и даље овако предаје“, која је 

прихваћена са индексом скалне вредности 2.87, такође се сагласио највећи број уче-

ника. Позитиван став исказала су 62 ученика или 88.57%, несигурно је било њих 7 

или 10%, док је неслагање са тврдњом исказао 1 ученик или 1.43%. Наведена рас-

подела степена слагања са тврдњом илустрована је наредним дијаграмом: 

Слика 56. Дијаграм степена сагласности ученика Е групе са тврдњом 5
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Имајући у виду резултате скалирања ученика Е групе, односно скалну вред-

ност и проценат прихваћености сваког појединачног става, констатовали смо да није 

било стопостотне прихваћености али да је највећи број ученика исказао позити-

ван став према наведеним тврдњама. Све тврдње прихваћене су са високим индек-

сом скалне вредности, у интервалу [2.81, 2.91], што упућује на закључак да су на-

ведени показатељи резултат утицаја експерименталног програма. Добијени резул-

тат скалирања иде у прилог нашој подхипотези (Н5) којом смо претпоставили да ће 

се, повећати мотивација и интересовање ученика за учење програмских садржаја 

о разломцима, применом описаног методичког приступа. У прилог наведеном гово-

ре и резултати другог финалног мерења, који су представљени у наредном одељку.
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4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА II ФИНАЛНОГ ТЕСТА

Други финални тест, којим је мерен успех ученика у наставку учења садржаја 

о разломцима, реализовали смо са истим групама узорка у петом разреду. Притом 

смо користили оне садржаје који су предвиђени планом и програмом за 5. разред 

након њихове обраде, као и део садржаја за 4. разред (Прилог 5). Тестом је било 

обухваћено дванаест задатака који су вредновани по кључу, а максимално могући 

број остварених поена износио је 60. Делом задатака на тесту (1-3.), који се односe 

на садржаје о разломцима за четврти разред, мерили смо трајност стеченог знања, 

односно трансфер заборављања. Осталим задацима обухваћени су садржаји о раз-

ломцима за пети разред, а већим делом односе се на функционалност стеченог 

знања. Одређеним задацима овог дела теста испитивали смо оспособљеност учени-

ка за самостално решавање проблемских задатака (6-8.), као и примену садржаја о 

разломцима у реалном контексту (10-12.). 

Након сумирања резултата другог финалног теста, установили смо да је раз-

лика у укупном броју остварених поена између Е и К групе још израженија. Учени-

ци експерименталне групе на другом финалном мерењу остварили су укупно 2938 

поена, а ученици контролне групе 1467 поена (Прилог 6). 

У складу са постигнутим резултатима на тестирању, код обе групе узорка 

одређено је по 8 интервала са идентичном ширином интервала, која је у сваком 

случају ,,5“. Груписање података представљено је табелом дистрибуције фре квен-

ције, а затим су подаци графички приказани појединачно за сваку групу. Наредном 

табелом дистрибуције фреквенције и хистограмом, илустровани су резултати II фи-

налног тестирања Е групе:
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Табела 16. Дистрибуција фреквенције Е групе на II финалном тесту

II финални тест - E група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

20 <= x <25 3 3 4.28571 4.2857

25 <= x <30 4 7 5.71429 10.0000

30 <= x <35 6 13 8.57143 18.5714

35 <= x <40 15 28 21.42857 40.0000

40 <= x <45 10 38 14.28571 54.2857

45 <= x <50 16 54 22.85714 77.1429

50 <= x <55 11 65 15.71429 92.8571

55 <= x <60 5 70 7.14286 100.0000

На основу резултата Е групе оствареног на другом финалном мерењу, са 

сигурношћу можемо да констатујемо да је постигнути успех још бољи у односу 

на резултате првог финалног мерења. Највећи број ученика Е групе, њих 57 или 

81.43%, остварио је више од половине могућих поена у интервалу [35, 60), следећом 

расподелом: 15 ученика или 21.43%, остварило је успех у интервалу [35, 40), 10 

ученика или 14.29%, у интервалу [40, 45), 16 ученика или 22.86% у интервалу [45, 

50), 11 ученика или 15.71% у интервалу [50, 55), и 5 ученика или 7.14% у интерва-

лу [55, 60). Мањи број ученика, укупно њих 13 или 18.57%, постигло је мање од 35 

поена. Најлошији резултат остварила су 3 ученика или 4.29%, у интервалу [20, 25) 

поена. На II финалном мерењу, као и на првом, није било ученика без бодова, али 

је знатно већи број ученика са високим процентом остварених бодова у односу на 

иницијално и прво финално мерење.

Расподела резултата другог финалног мерења илустрована је наредним ди-

јаграмом:
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Eksperimentalna grupa
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KS = 0.0894, p > 0.05

Слика 57. Хистограм расподеле успеха E групе на II финалном тесту

На хистограму видимо да је расподела резултата благо асиметрична улево и 

да је више ученика са већим бројем постигнутих поена. Од укупног броја ученика Е 

групе, њих 63 или 90% остварило је поене изнад половине могућих, док од преоста-

лих ученика нико није освојио мање од 20 поена, што је вишеструко бољи резултат 

у односу на I финално мерење.

Расподела постигнутих резултата К групе на другом финалном мерењу, при-

казана је следећом табелом дистрибуције фреквенције (Табела 17):

Табела 17. Дистрибуција фреквенције К групе на II финалном тесту

II финални тест - K група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 5 4 4 5.71429 5.7143

5 <= x < 10 7 11 10.00000 15.7143

10 <= x < 15 8 19 11.42857 27.1429

15 <= x < 20 13 32 18.57143 45.7143

20 <= x < 25 10 42 14.28571 60.0000

25 <= x < 30 12 54 17.14286 77.1429

30 <= x < 35 9 63 12.85714 90.0000

35 <= x < 40 7 70 10.00000 100.0000
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На основу груписаних података видимо да је расподела постигнутог успеха 

контролне групе, у односу на експерименталну групу, знатно другачија и да је овде 

много више ученика са мањим бројем поена. За разлику од експерименталне групе, 

минимални и максимални резултат у контролној групи су за трећину мањи. Највећи 

број ученика, њих 54 или 77.14%, остварило је мање од половине могућих пое-

на у интервалу [0, 30). Само 16 ученика или 22.86%, остварило је од 30 до 40 пое-

на. Највише поена постигло је 7 ученика или 10%, у интервалу [35, 40), што је чак 

20 поена мање од најбољег резултата ученика Е групе. И на II финалном мерењу, 

као и на претходна два, било је ученика К групе без бодова. Најмање поена оства-

рило је 4 ученика или 5.71%, у интервалу [0, 5), што је такође вишеструко мање од 

најлошијег резултата ученика Е групе, на овом мерењу. Наведена расподела успеха 

ученика К групе илустрована је хистограмом (Слика 58):

Kontrolna grupa
Drugo finalno testiranje (kraj 5. razreda) 
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Слика 58. Хистограм расподеле успеха К групе на II финалном тесту

У односу на резултате првог финалног мерења, разлика у укупном броју поена 

постигнутим на другом финалном мерењу између Е и К групе је још израженија. 

Укупан број поена Е групе већи је за 1471 у односу на укупан број поена К групе, 

што је више од два пута (Прилог 6). Колмогоров-Смирновим тестом је код обе гру-

пе утврђена нормална расподела успеха. Ради провере хипотезе истраживања, из-
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вршили смо тестирање разлика између успеха ученика који су разломке у 4. разреду 

учили различитим методама, поређењем аритметичких средина остварених поена 

Е и К групе на другом финалном тестирању помоћу параметријског t-теста. Притом 

смо пошли од нулте хипотезе (Н0), да не постоји разлика у успеху ученика Е и К 

групе, насупрот основној хипотези истраживања (Н1), да ће ученици експеримен-

талне групе бити успешнији. Претходно смо, на основу укупног броја остварених 

поена у оквиру група, за Е и за К групу одредили просек и стандардну девијацију 

(Табела 18). Видимо да су ученици експерименталне групе у просеку постигли по 

41.97 поена, а ученици контролне групе два пута мање, у просеку по 20.96 поена.

Табела 18. Просечан успех ученика Е и К групе на II финалном тесту

Е група К група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

II финални 
тест 41.97143 8.96365 20.95714 10.15594 12.97948 0.00000

На основу добијених t (12.97948) и p (0.00000) вредности, на нивоу значајности 

0.05, утврђено је да постоје статистички значајне разлике у успеху између учени-

ка који су садржаје о разломцима у 4. разреду обрађивали различитим методама. 

Значајно бољи успех остварили су ученици Е групе, који су садржаје о разломци-

ма за 4. разред обрађивали према посебном експерименталном програму. Тиме се 

одбацује нулта хипотеза (Н0), да не постоји разлика у успеху ученика између група. 

Наведени резулати иду у прилог афирмисања наше основне хипотезе истраживања 

(Н1), да ће методички приступ и одговарајући пропедевтички модел за примену ме

тодички трансформисаних садржаја о разломцима, у аритметици за млађе разре

де основне школе, повећати ефeкте учења обрађиваних садржаја, као и садржаја 

о разломцима у 5. разреду.

Статистички значајне разлике између остварених резултата Е и К групе на 

другом финалном мерењу, илустрoване су графицима (Слике 59 и 60):
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Слика 59. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на II финалном тесту
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Слика 60. Графички приказ узорачких дисперзија 
на II финалном тесту

На хистограму расподеле резултата (Слика 59) видимо знатно веће вредно-

сти успеха код Е групе. Иако је за обе групе утврђена нормална расподела успеха, 
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код Е групе приметна је асиметричност резултата у лево, која показује да је много 

више ученика са добрим резултатима у односу на К групу. На дијаграму (Слика 60) 

се види да су расипања успеха ученика у обе групе слична, али да је просечан успех 

ученика у Е групи знатно већи, чак за 20 поена. 

Осим наведеног, у оквиру II финалног тестирања спровели смо додатна 

испитивања која се односе на трајност стеченог знања, способност самосталног 

решавања проблемских задатака и примену разломака у реалном контексту. У даљој 

интерпретацији, респективно наведеном редоследу, представљамо резултате мере-

них способности.

4.1. анализа резултата трајнОсти знања

У оквиру другог финалног мерења, делом задатака на тесту (1-3.) који се одно-

сио на садржај о разломцима за 4. разред, испитивали смо трајност стечених знања. 

Задаци су вредновани по кључу, а максимално могућ број остварених поена износио 

је 12. Након сумирања резултата постигнутих на овим задацима, установили смо да 

постоји разлика у укупном броју остварених поена између Е и К групе. Решавајући 

ову групу задатака ученици експерименталне групе су на њима остварили укупно 

790 поена, док су ученици контролне групе остварили 409 поена (Прилог 6).

У складу са постигнутим резултатима који се односе на трајност стечених 

знања о разломцима, груписање података представљено је табелом дистрибуције 

фреквенције, а расподела постигнутог успеха илустрована графицима појединачно 

за сваку групу. Наредном табелом и графиком приказани су резултати мерења 

трајности знања ученика Е групе:

Табела 19. Дистрибуција фреквенције E групе на мерењу трајности знања

Трајност знања (II ФТ, 1-3. зад.) - Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

6 <= x < 7 1 1 1.42857 1.4286

7 <= x < 8 0 1 0.00000 1.4286

8 <= x < 9 1 2 1.42857 2.8571

9 <= x < 10 4 6 5.71429 8.5714
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Трајност знања (II ФТ, 1-3. зад.) - Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

10 <= x < 11 8 14 11.42857 20.0000

11 <= x < 12 12 26 17.14286 37.1429

12 <= x < 13 44 70 62.85714 100.0000

Eksperimentalna grupa
Zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima iz 4. razreda za potvrdjivanje trajnosti znanja 
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44 K.S. = 0.3559, p < 0.0100

Слика 61. Хистограм расподеле успеха E групе на мерењу 
трајности знања

На основу табеларног и графичког приказа успеха ученика Е групе, оства-

реног при мерењу трајности знања, Колмогоров-Смирновим тестом утврђено је 

да ова променљива нема нормалну расподелу. Притом смо констатовали изразиту 

асиметричну расподелу резултата у лево, која указује на велики број ученика са 

високим бројем поена у односу на неколико ученика са мањим бројем постигнутих 

поена. Највећи број ученика Е групе, њих 44 или 62.86%, остварили су максималан 

резултат од 12 поена. Ниједан од ученика Е групе није постигао мање од полови-

не могућих поена. Само један ученик или 1.43%, освојио је 6 поена, што је био и 

најлошији резултат у експерименталној групи. 

Расподела успеха ученика К групе оствареног на мерењу трајности знања, 

приказана је наредном табелом и графиком:
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Табела 20. Дистрибуција фреквенције К групе 
на мерењу трајности знања

Трајност знања (II ФТ, 1-3. зад.) - К група 

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi 

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 2 1 1 1.42857 1.4286

2 <= x < 4 11 12 15.71429 17.1429

4 <= x < 6 17 29 24.28571 41.4286

6 <= x < 8 23 52 32.85714 74.2857

8 <= x < 10 17 69 24.28571 98.5714

10 <= x < 12 1 70 1.42857 100.0000

Kontrolna grupa
Zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima iz 4. razreda za potvrdjivanje trajnosti znanja 
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Слика 62. Хистограм расподеле успеха К групе на мерењу трајности знања

На основу приказаних података који су знатно другачији од резултата Е гру-

пе, Колмогоров-Смирновим тестом утврђена је нормална расподела успеха ученика 

К групе оствареног при мерењу трајности знања. Овде је много више ученика са 

мањим бројем поена. Највећи број ученика, њих 23 или 32.86%, остварио је пое-

не у интервалу [6, 8). За разлику од експерименталне групе у којој при мерењу 

трајности знања није било ученика са поенима мањим од половине могућих, у 

контролној групи је било чак 29 ученика или 41.43%, који су остварили мање од 6 
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поена. Највише поена, у интервалу [10, 12), односно најмање поена, у интервалу  

[0, 2), остварио је по један ученик из групе.

Разлика у укупном броју остварених поена између Е и К групе, на мерењу 

трајности знања, износи 381 поен у корист експерименталне групе. Ученици ек-

сперименталне групе остварили су просечно по 11.29 поена а ученици контролне 

групе просечно по 5.84 поена (Табела 21). Како расподела успеха ове варијабле у Е 

групи одступа од нормалне расподеле, ради утврђивања разлике добијених резулта-

та између успеха ученика који су разломке у 4. разреду учили по две различите ме-

тоде, применили смо Мен-Витнејев тест. Овим статистичким поступком извршили 

смо поређење аритметичких средина остварених бодова Е и К групе, на задацима 

који се односе на трајност знања (1, 2. и 3. задатак). Притом смо пошли од нулте 

хипотезе (Н0) да не постоји значајна разлика у успеху ученика Е и К групе на за-

дацима трајности знања, насупрот нашој подхипотези (Н2) да ће ученици Е групе 

бити знатно успешнији.

Табела 21. Просечан успех ученика Е и К групе на мерењу трајности знања

Е група К група

Просек Стан. дев. Meдијана Просек Стан. дев. Meдијана z-вред. p-вред.

Трајност 
знања 11.2857 1.18129 25.00 5.84286 2.10338 6.00 9.9459 0.00000

На основу добијених z (9.9459) и p (0.00000) вредности, на нивоу значајности 

0.05, утврђено је да постоји статистички значајна разлика у успеху ученика између 

група, остварених на мерењу трајности стечених знања о разломцима. Значајно 

бољи успех остварили су ученици који су садржаје о разломцима у 4. разреду 

обрађивали према експерименталном програму. Тиме се одбацује нулта хипотеза 

(Н0) и афирмише наша претпоставка Н2, да ће ученици који обрађују садржаје о раз

ломцима у млађим разредима основне школе, према посебно сачињеном методич

ком приступу за пропедевтичку обраду разломака, стећи трајнија знања и вешти

не и бољу основу за даље учење разломака.

Статистички значајне разлике у расподели успеха између група илустроване 

су наредним графицима:
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Zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima iz 4. razreda za potvrdjivanje trajnosti znanja 
(1-3.)
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Слика 63. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на мерењу трајности знања

Boks dijagram za uspeh ucenika na testu trajnosti znanja
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Слика 64. Графички приказ узорачких дисперзија 
на мерењу трајности знања

Евидентно је да Е група има веће вредности успеха, мање расипање и асиме-

тричну расподелу постигнутог успеха улево. Илустровани резултати указују да је, у 
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односу на К групу, знатно већи број ученика Е групе са бољим успехом оствареног 

при мерењу трајности стеченог знања о разломцима.

4.2. анализа резултата саМОсталнОг решавања 

прОблеМскиХ задатака са разлОМциМа

Делом задатака у оквиру другог финалног теста (6-8.), испитивали смо спо-

собност самосталног решавања проблемских задатака са разломцима. Задаци су 

вредновани по кључу, тако што је сваки од задатака носио максимално по 5 поена, 

што је за ову групу задатака чинило укупно 15 поена. Након II финалног мерења, 

посебно смо сумирали резултате постигнуте на овој групи задатака. Притом смо 

установили да постоји разлика у укупном броју остварених поена између Е и К 

групе. Решавајући проблемске задатке, ученици експерименталне групе су оства-

рили укупно 803 поена, док су ученици контролне групе остварили само 279 поена 

(Прилог 6).

У складу са постигнутим резултатима на овом делу задатака, груписање по-

датака представљено је табелом дистрибуције фреквенције, а расподела постигну-

тог успеха илустрована графицима појединачно за сваку групу. Наредном табелом 

и графиком приказани су резултати ученика Е групе, постигнути на мерењу способ-

ности решавања проблемских задатака са разломцима:

Табела 22. Дистрибуција фреквенције Е групе на проблемским задацима

Проблемски задаци (II ФT, 6-8. зад.) – Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. 
фрек. cf(%)i

3 <= x < 5 3 3 4.28571 4.2857

5 <= x < 7 2 5 2.85714 7.1429

7 <= x < 9 2 7 2.85714 10.0000

9 <= x < 11 21 28 30.00000 40.0000

11 <= x < 13 13 41 18.57143 58.5714

13 <= x < 15 13 54 18.57143 77.1429

15 <= x < 17 16 70 22.85714 100.0000
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Eksperimentalna grupa
Problemski zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima (6-8.)
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Слика 65. Хистограм расподеле успеха Е групе 
на проблемским задацима

На основу приказане расподеле успеха ученика Е групе оствареног при 

испитивању способности решавања проблемских задатака, Колмогоров-Смирновим 

тестом је утврђено да ова променљива нема нормалну расподелу. Хистограм је аси-

метричан улево, што указује да је знатно више ученика који су остварили добар 

резултат од оних који су лошије урадили. Највећи број ученика Е групе, њих 63 

или 90%, остварило је више од половине могућих поена, у интервалу од 9 до 15 

поена. Максималан резултат од 15 поена остварило је 16 ученика или 22.86%, по 

13 ученика или 18.57% остварило је поене у интервалу [13, 15), односно [11, 13), 

док је највећи број ученика, њих 21 или 30% остварио поене у интервалу [9, 11). Од 

преосталих 7 ученика, односно 10 % њих који су остварили лошији резултат, у ин-

тервалу [3, 9), три ученика или 4.29% постигло је најмање поена, у интервалу [3, 5).

Расподела резултата ученика К групе, који се односе на решавање проблем-

ских задатака са разломцима, приказана је наредном табелом и графиком:
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Табела 23. Дистрибуција фреквенције К групе на проблемским задацима

Проблемски задаци (II ФT, 6-8. зад.) – К група 

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x < 2 14 14 20.00000 20.0000

2 <= x < 4 21 35 30.00000 50.0000

4 <= x < 6 14 49 20.00000 70.0000

6 <= x < 8 10 59 14.28571 84.2857

8 <= x < 10 8 67 11.42857 95.7143

10 <= x < 12 3 70 4.28571 100.0000

Kontrolna grupa
Problemski zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima (6-8.)
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Слика 66. Хистограм расподеле успеха К групе на проблемским задацима

Колмогоров-Смирновим тестом, утврђена је нормална расподела постигну-

тог успеха контролне групе на проблемским задацима са разломцима. У односу на 

експерименталну групу, овде је много више ученика са мањим бројем поена, али 

има и група оних који су постигли добре резултате. Највише ученика К групе, њих 

49 или 70% постигло је успех испод половине могућих поена, у интервалу [0, 6). 

Највећи број ученика, њих 21 или 30%, остварило је поене у интервалу [2, 4), док 

је најлошији резултат постигло чак 14 ученика или 20%, у интервалу [0, 2) поена. 

Свега 3 ученика или 4.29% остварило је највише поена, у интервалу [10, 12).
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Разлика у укупном броју остварених поена између Е и К групе, при решавању 

проблемских задатака са разломцима је вишеструка, и износи чак 524 поена у ко-

рист експерименталне групе (Прилог 6). Ученици експерименталне групе оства-

рили су просечно по 11.47 поена а ученици контролне групе скоро 3 пута мање, 

просечно по 3.99 поена (Табела 24). Како расподела успеха ове варијабле у Е групи 

одступа од нормалне расподеле, за утврђивање разлике резултата између група при-

менили смо Мен-Витнејев тест, поређењем аритметичких средина укупног броја 

остварених поена Е и К групе на проблемском типу задатака. При тестирању смо 

пошли од нулте хипотезе (Н0) да се успех ученика на проблемским задацима између 

група не разликује, насупрот подхипотези истраживања (Н3), да ће ученици експе-

рименталне групе бити успешнији.

Табела 24. Просечан успех ученика Е и К групе на проблемским задацима

Е група К група

Просек Стан. дев. Meдијана Просек Стан. дев. Meдијана z-вред. p-вред.

Проблемски 
задаци 11.4714 3.06793 40.00 3.98571 2.96596 3.50 9.2103 0.00000

На основу добијених z (9.2103) и p (0.00000) вредности, на нивоу значајности 

0.05, утврђено је да постоји статистички значајна разлика у успеху између учени-

ка који су разломке у 4. разреду обрађивали различитим методама. Значајно бољи 

успех при решавању проблемских задатака са разломцима у 5. разреду остварили 

су ученици Е групе, који су садржаје о разломцима у 4. разреду обрађивали према 

експерименталном програму.

Статистички значајне разлике у способности решавања проблемских задата-

ка са разломцима, између ученика Е и К групе, илустроване су графицима (Слике 

67 и 68):
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Problemski zadaci u okviru sadrzaja o razlomcima (6-8.)
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Слика 67. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на проблемским задацима

Boks dijagram za uspeh ucenika na testu sa problemskim zadacima
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Слика 68. Графички приказ узорачких дисперзија на проблемским задацима

Овде је разлика у расподели успеха између група, у односу на трајност сте-

чених знања још израженија. Расипање резултата између група је слично, али се 



226

Резултати и анализа истраживања

аритметичке средине успеха вишеструко разликују. Е група има много веће вредно-

сти успеха, а просечан успех ученика је већи за 7.48 поена, у односу на К групу. На 

основу добијених резултата одбацује се нулта хипотеза (Н0), да не постоји разлика 

у успеху између група, што иде у прилог нашој подхипотези истраживања (Н3), да 

је значајно већа способност ученика Е групе за самостално решавање проблемских 

задатака у оквиру садржаја о разломцима.

4.3. анализа резултата приМене садржаја О разлОМциМа  

у реалнОМ кОнтексту 

Претпоставку (Н4), да ће допуњени и методички трансформисани садржаји 

о разломцима битно утицати на подизање нивоа способности ученика за њихову 

примену у реалном контексту, испитивали смо групом задатака (10, 11. и 12.) у 

оквиру II финалног мерења. Задаци су вредновани по кључу, сваки са по 5 поена, 

што је чинило укупно 15 поена.

Након сумирања резултата који се односе на ову групу задатака, установили смо 

да постоји разлика у укупном броју остварених поена између Е и К групе. Решавајући 

задатке са разломцима у реалном контексту, ученици експерименталне групе оства-

рили су укупно 914 поена а ученици контролне групе 385 поена (Прилог 6).

У складу са постигнутим резултатима на овом делу задатака, груписање пода-

така представљено је табелом дистрибуције фреквенције а расподела постигнутог 

успеха илустрована је графицима, појединачно за сваку групу. Наредном табелом 

приказани су груписани резултати ученика Е групе, постигнути на мерењу способ-

ности примене садржаја о разломцима у реалном контексту:

Табела 25. Дистрибуција фреквенције Е групе 
на задацима у реалном контексту

Задаци у реалном контексту (II ФТ, 10-12. зад.) - Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

5 <= x < 7 3 3 4.28571 4.2857

7 <= x < 9 2 5 2.85714 7.1429

9 <= x < 11 7 12 10.00000 17.1429
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Задаци у реалном контексту (II ФТ, 10-12. зад.) - Е група

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

11 <= x <13 11 23 15.71429 32.8571

13 <= x <15 16 39 22.85714 55.7143

15 <= x <17 31 70 44.28571 100.0000

Расподела фреквенције у табели показује да је највећи број ученика Е групе, 

њих 63 или 90% остварио више од половине могућих поена, у интервалу [9, 16). 

Притом је максималних 15 поена остварило највише ученика, њих 31 или 44.29%, 

16 ученика или 22.86%, остварило је поене у интервалу [13,15), 11 ученика или 

15.71% у интервалу [11,13), док је 7 ученика односно 10% њих постигло поене у ин-

тервалу [9,11). Од осталих ученика Е групе, њих 5 или 7.14% постигло је мање од 

половине поена. Најмање постигнуће у способности примене разломака у реалном 

контексту приказало је 3 ученика или 4.28%, са резултатом у интервалу [5,7) поена.

Расподела успеха ученика Е групе, постигнутом при решавању задатака са 

разломцима у реалном контексту, илустрована је графиком (Слика 69):

Eksperimentalna grupa
Zadaci sa razlomcima u realnom kontekstu (tekstualni), 10-12.
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31KS = 0.2295, p < 0.0100

Слика 69. Хистограм расподеле успеха Е групе на задацима 
у реалном контексту
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Колмогоров-Смирновим тестом, утврђено је да ова променљива у Е групи 

нема нормалну расподелу. На хистограму видимо да је расподела успеха ученика Е 

групе асиметрична улево, односно већина ученика је добро урадила задатке али има 

и мањих група оних који су постигли лошији резултат.

Резултати ученика К групе, постигнути на мерењу способности приме-

не садржаја о разломцима у реалном контексту, приказани су наредном табелом 

дистрибуције фреквенције:

Табела 26. Дистрибуција фреквенције К групе на задацима 
у реалном контексту

Задаци у реалном контексту (II ФТ, 10-12. зад.) - К група 

Интервали Апсол. фрекв. 
fi

Кумул. фрекв. 
cfi

Релaт. фрек. 
f(%)i

Кумул. рел. фрек. 
cf(%)i

0 <= x <2 7 7 10.00000 10.0000

2 <= x <4 14 21 20.00000 30.0000

4 <= x <6 17 38 24.28571 54.2857

6 <= x <8 10 48 14.28571 68.5714

8 <= x <10 9 57 12.85714 81.4286

10 <= x <12 11 68 15.71429 97.1429

12 <= x <14 2 70 2.85714 100.0000

Колмогоров-Смирновим тестом утврђена је нормална расподела ове про-

менљиве у К групи. Расподела фреквенција је знатно другачија у односу на Е гру-

пу, јер је овде много већи број ученика са мањим бројем поена. У контролној групи 

је мање од половине могућих поена постигло чак 48 ученика или 68.57%. Притом 

је највише ученика, њих 17 или 24.29% остварило поене у интервалу [4, 6), као и 14 

ученика или 20% у интервалу [2, 4). Најбољи резултат у групи постигла су свега 2 

ученика или 2.86%, у интервалу [12, 14) поена, док је најмање поена остварило чак 

7 ученика или 10%, у интервалу [0, 2). Из табеларног приказа евидентно је, да је за 

разлику од Е групе, у К групи било ученика без поена.

Расподела успеха ученика К групе, постигнутом при решавању задатака са 

разломцима у реалном контексту, илустрована је графиком (Слика 70):
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Kontrolna grupa
Zadaci sa razlomcima u realnom kontekstu (tekstualni), 10-12.
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KS = 0,1015, p > 0.05

Слика 70. Хистограм расподеле успеха К групе на задацима 
у реалном контексту

Колмогоров-Смирновим тестом утврђена је нормална расподела ове про-

менљиве у К групи. На хистограму видимо да је већина ученика постигла лошији 

резултат, али да има и група оних који су добро урадили задатке.

Имајући у виду приказане резултате, констатовали смо да је разлика у укуп-

ном броју остварених поена између ученика Е и К групе, на задацима са разломци-

ма у реалном контексту, вишеструка. Ученици Е групе постигли су 529 поена више 

од ученика К групе, остваривши просечно по 13.06 поена, док су ученици К групе 

остварили просечно по 5.50 поена (Табела 27).

Како расподела успеха ове варијабле у Е групи одступа од нормалне расподе-

ле, за утврђивање разлике добијених резултата између група применили смо Мен-

Витнеј тест. Овим параметријским поступком поредили смо аритметичке средине 

укупног броја поена Е и К групе, остварених на задацима са разломцима у реалном 

контексту. При тестирању смо пошли од нулте хипотезе (Н0) да се успех ученика на 

задацима у реалном контексту између Е и К групе не разликује, насупрот потхипо-

тези истраживања (Н4) да ће ученици експерименталне групе бити успешнији.
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Табела 27. Просечан успех ученика Е и К групе на задацима 
у реалном контексту

Е група К група

Просек Стан. дев. Meдијана Просек Стан. дев. Meдијана z-вред. p-вред.

Задаци у 
реалном 

контексту
13.0571 2.55879 43.00 5.50 3.39116 5.00 9.2874 0.00000

На основу добијених z (9.2874) и p (0.00000) вредности, на нивоу значајности 

0.05, утврђено је да постоји статистички значајна разлика у успеху између учени-

ка који су разломке у 4. разреду обрађивали различитим методама. Значајно бољи 

успех при решавању задатака са разломцима у реалном контексту у 5. разреду оства-

рили су ученици Е групе, који су садржаје о разломцима у 4. разреду обрађивали 

према посебно сачињеној методици за пропедевтичку обраду. Тиме се одбацује нул-

та хипотеза (Н0) да не постоји разлика између контролне и експерименталне групе, 

што иде у прилог нашој потхипотези (Н4) да ће допуњени и методички трансфор-

мисани садржаји о разломцима битно утицати на подизање нивоа способности уче-

ника за њихову примену у реалном контексту.

Статистички значајне разлике у способности примене садржаја о разломцима у 

реалном контексту, између ученика Е и К групе, илустроване су наредним графицима:

Zadaci sa razlomcima u realnom kontekstu (tekstualni), 10-12.
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Слика 71. Хистограм поређења расподеле успеха Е и К групе 
на задацима у реалном контексту
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Boks dijagram za uspeh ucenika na testu sa zadacima u realnom kontekstu
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Слика 72. Графички приказ узорачких дисперзија на задацима 
у реалном контексту

На илустрованим приказима расподеле успеха ученика Е и К групе, видимо 

да постоји значајна разлика у оствареним резултатима примене знања. Е група има 

веће вредности успеха, мање расипање и асиметричну расподелу постигнутог успе-

ха у лево. Наведено указује да је, у односу на ученике К групе, много већи број уче-

ника Е групе са бољим успехом у примени стечених знања о разломцима у реалном 

контексту. 

На крају сумирамо резултате мерења за последње три променљиве заједно 

(Табела 28). Како је за ове три променљиве Колмогоров-Смирнов тестом утврђена 

расподела успеха која одступа од нормалне расподеле, за поређење резултата између 

група које су разломке у 4. разреду училе по различитим методама, примењен је 

Мен-Витнеј тест. Поређењем аритметичких средина остварених поена Е и К групе, 

утврђено је да између ових група постоје статистички значајне разлике у успеху 

које се односи на све три способности.
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Табела 28. Просечан успех ученика Е и К групе за трајност знања, проблемске 
задатке и задатке у реалном контексту

Е група К група

Просек Стан. дев. Meдијана Просек Стан. дев. Meдијана z-вред. p-вред.

Трајност 
знања 11.2857 1.18129 25.00 5.84286 2.10338 6.00 9.9459 0.00000

Проблемски 
задаци 11.4714 3.06793 40.00 3.98571 2.96596 3.50 9.2103 0.00000

Реални 
контекст 13.0571 2.55879 43.00 5.50 3.39116 5.00 9.2874 0.00000

Значајно боља постигнућа, која се односе на трајност стеченог знања, способ-

ност решавања проблемских задатака и примену разломака у реалном контексту, у 

5. разреду остварили су ученици Е групе. Наведене статистички значајне разлике 

илустроване су заједничким дијаграмом за све три променљиве (Слика 73):

Boks dijagram uspeha ucenika
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Слика 73. Графички приказ узорачких дисперзија за трајност знања, 
проблемске задатке и примену знања у реалном контексту

Евидентно је да је експериментална група, у односу на контролну групу, под 

утицајем експерименталног програма остварила значајно већи напредак, по свим 

способностима које смо додатно испитивали у оквиру другог финалног теста.
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Сумирање укупних резултата и анализе истраживања, закључићемо заједни-

чком интерпретацијом резултата иницијалног и финалних мерења за обе групе узор-

ка. Притом смо се, поред поређења успеха између група, осврнули и на поређење 

успеха појединачно у оквиру група. Како је Колмогоров-Сминов тестом утврђена 

нормална расподела резултата Е и К групе за сва три тестирања, за поређење успе-

ха између група и у оквиру група применили смо параметријски t- тест. Најпре 

приказујемо податке за Е групу, које смо добили међусобним поређењем парова 

резултата за сва три мерења (Табела 29):

Табела 29. Поређење просечног успеха ученика Е групе 
за сва три тестирања

E група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

Иницијални / I финални 26.37143 12.39468 37.37143 12.12874 -19.4304 0.000000

Иницијални / II финални 26.37143 12.39468 41.97143 8.96365 -25.5912 0.00000

I финални / II финални 37.37143 12.39468 41.97143 8.96365 -6.56852 0.000000

На основу приказаних статистичких података видимо да је просечан број бо-

дова код ученика Е групе константно растао. У односу на иницијално мерење, уче-

ници су на I финалном мерењу остварили по 11 поена више у просеку. На основу 

добијених t и p вредности, на нивоу значајности 0.05, код ученика Е групе утврди-

ли смо да постоји статистички значајна разлика између постигнутих резултата на 

иницијалном и I финалном тестирању. Значајно веће постигнуће ученици су оства-

рили на I финалном тесту, непосредно после обраде садржаја о разломцима за 4. 

разред према експерименталном програму. 

На II финалном тестирању, које је реализовано у 5. разреду, разлика је била 

још израженија. Тада су ученици у просеку освојили по 15.6 поена више него на 

иницијалном тестирању. Имајући у виду резултате мерења код ученика Е групе, на 

нивоу значајности 0.05, утврђена је статистички значајна разлика између постиг-

нутих резултата на иницијалном и II финалном тестирању. Поређењем резултата II 

финалног теста у односу на I финални тест, на нивоу значајности 0.05, утврђена је 

статистички значајна разлика у напредовању ученика током времена. На II финалном 
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тесту, годину дана након спроведеног експерименталног програма, ученици Е групе у 

просеку су освојили по 4.6 поена више него на I финалном тесту. 

Међусобно поређење резултата за сва три мерења спроведеним у К групи, 

приказано је наредном табелом:

Табела 30. Поређењепросечног успеха ученика К групе 
за сва три тестирања

К група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

Иницијални / I финални 25.72857 11.84431 23.28571 12.10838 2.055903 0.043577

Иницијални / II финални 25.72857 11.84431 20,95714 10,15594 19,19836 0.00000

I финални / II финални 23.28571 12.10838 20,95714 10,15594 2,067395 0,042450

На основу приказаних статистичких података, видимо да су резултати спрове-

дених мерења у К групи, осим иницијалног мерења, знатно другачији у односу на 

резултате Е групе. Разлике у резултатима постоје и између мерења у оквиру групе. 

У односу на иницијално мерење током времена, на финалним мерењима ученици К 

групе бележе пад резултата. 

Најбољи резултат постигли су на иницијаном тесту када су у просеку освојили 

по 25.73 поена, чиме су били изједначени по иницијалним знањима из разломака 

са ученицима Е групе. Након тога, на I финалном тесту бележе незнатан пад ре-

зултата који није статистички значајан, када су у просеку освојили по 2.44 поена 

мање у односу на иницијално тестирање. На II финалном тесту пад резултата био 

је израженији. Ученици контролне групе тада су остварили у просеку по 4.77 пое-

на мање у односу на иницијално мерење. Поређењем резултата иницијалног и II 

финалног мерења, на нивоу значајности 0.05, утврђена је статистички значајна раз-

лика у успеху. Знатно мањи просечан успех ученици К групе остварили су на II 

финалном мерењу.

Разлика у резултатима између I и II финалног мерења К групе постоји, али 

није статистички значајна. На II финалном мерењу, ученици контролне групе по-

стигли су у просеку по 2.33 поена мање него на I финалном мерењу.

На крају смо, ради поређења, сумирали резултате иницијалног и оба финална 

мерења за Е и К групу, које смо већ анализирали појединачно (Табела 31):
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Табела 31. Просечан успех ученика Е и К групе 
за сва три тестирања

Е група К група

Просек Стан. дев. Просек Стан. дев. t-вред. p-вред.

Иницијални 26.37143 12.39468 25.72857 11.84431 0.31373 0.754202

I финални 37.37143 12.12874 23.28571 12.10838 6.87641 0.000000

II финални 41.97143 8.96365 20.95714 10.15594 12.97948 0.000000

На основу приказаних статистичких података евидентно је да је експери-

ментална група, под утицајем експерименталног програма остварила статистички 

значајан напредак, док ученици контролне групе бележе пад резултата у односу на 

иницијално мерење. Највеће напредовање ученика Е групе, под утицајем експери-

менталног програма, остварено је током времена на II финалном мерењу. У исто 

време, ученици К групе у односу на почетно мерење, бележе највећи пад резултата.

Наведене значајне разлике у успеху ученика Е и К групе, за сва три тестирања, 

илустроване су наредним графицима:
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Слика 74. Графички приказ поређења резултата Е и К групе за сва три 
тестирања
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Boks dijagram uspeha ucenika
Prosek; Boks: Prosek±SD; Linije: Prosek±2*SD
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Слика 75. Графички приказ узорачких дисперзија 
за сва три тестирања

На приказаним графицима постигнућа за иницијално, I и II финално тестирање 

Е и К групе, очигледна је обрнута пропорционалност између резултата група у од-

носу на време. Док су резултати Е и К групе на иницијалном мерењу приближно 

уједначени, током времена код Е групе су у значајном порасту а код К групе су у 

опадању. Вредности успеха ученика Е групе, у односу на К групу, за оба финална 

мерења су знатно већа а расипања успеха мања.

На основу добијених статистичких показатеља и израчунате t- вредности, који 

се односе на садржаје о разломцима, на нивоу значајности 0.05, закључујемо да 

на оба финална теста постоје статистички значајне разлике у напредовању између 

ученика Е и К групе. Под утицајем експерименталног програма ученици Е гру-

пе су, поред значајног постигнућа у укупном учењу садржаја о разломцима, оства-

рили значајно боље постигнуће и по свим појединачним способностима које смо 

испитивали. Како је утврђена статистички значајна разлика у успеху ученика Е и 

К групе на свим мерењима, одбацује се нулта хипотеза (Н0) према којој се успех 

ученика између група не разликује. Закључујемо да добијени резултати иду у при-

лог афирмисања основне хипотезе истаживања (Н1), којом смо претпоставили да ће 

методички приступ и одговарајући пропедевтички модел за примену, методички 
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трансформисаних садржаја о разломцима у аритметици за млађе разреде основ

не школе, повећати ефeкте учења обрађиваних садржаја, као и садржаја о разлом

цима у 5. разреду. 



IV 
ИМПЛИКАЦИЈЕ И 

ЗАКЉУЧЦИ
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1. МЕТОДИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ

На основу теоријских разматрања, као и позитивне емпиријске евалуације ме-

тодичког приступа пропедевтичкој обради садржаја о разломцима за 4. разред основ-

не школе, у овом делу размотрићемо методичке импликације нашег истраживања. 

Притом ћемо првенствено обухватити следеће елементе наставе и учења садржаја о 

разломцима у основној школи:

 y Могућности повећања ефикасности наставе и учења садржаја о разломцима;

 y Методе и облици рада;

 y Избор одговарајућих тема и наставних јединица за пропедевтичко проши-

ривање и увођење нових садржаја о разломцима;

 y Место у програму основног математичког образовања.

1.1. МОгућнОсти пОвећања еФикаснОсти наставе  

и учења садржаја О разлОМциМа

Применом пропедевтичке наставе садржаја о разломцима, показали смо да се 

предвиђени програмски задаци могу проширити прерасподелом из старијих у млађе 

разреде. Притом не повећавамо обим садржаја, већ их инкорпорирамо у постојеће 

програмске садржаје у вези са разломцима. У ту сврху првенствено проширујемо 

појам количника његовим изражавањем записом разломка без услова дељивости. 

У деловима програма који се односе на особине дељења природних бројева, 

паралелно уводимо одговарајуће особине разломака, на пример проширивање и 

скраћивање. Сходно наведеном, такође пропедевтички уводимо упоређивање разло-

мака једнаких имениоца, операције сабирања и одузимања са њима, као и множење 

разломака природним бројем. 
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Аналогно описаном повезивању записа количника и разломака уводимо и 

појмове децималног записа са једном и две децимале, као количнике чији су дели-

оци/имениоци 10 или 100. Такође, на приступачан начин ученицима уводимо и по-

себна правила одговарајућих релација и операција са разломцима у децималном за-

пису.

Наведеним наставним активностима, у значајној мери повећавамо ефикасност 

наставе и учења садржаја о разломцима и у старијим разредима основне школе. 

1.2. МетОде и Облици рада

Савремено и ефикасно математичко образовање ученика у млађим разреди-

ма основне школе, подразумева и одговарајућу методику наставе и учења. За наше 

истраживање основу је чинила општа методика наставе математике и методички 

приступ математичком образовању учитеља, на свим нивоима студија у Србији.

У оквиру методичких импликација резултата истраживања, првенствено пред-

лажемо повезану и интегрисану, интерактивну наставу/учење садржаја о разломци-

ма, уз приоритетно коришћење дидактичких принципа рационалности, свесне ак-

тивности и индивидуализације. Притом, код унутрашњег повезивања и интегрисања 

посебан акценат стављамо на повезивање разломака са дељењем и мерењем, док у 

спољашњем повезивању апострофирамо интегрисање са предметима Свет око нас 

и Познавање природе и друштва. 

Методички оквири се ефикасно примењују општом структуром интерак-

тивне обраде наставних тема и јединица, коју смо прилагодили за пропедевтичко 

проширивање или увођење нових садржаја о разломцима. У наведеној структури 

оперативни део часа започињемо обрадом егземплара које обогаћујемо увођењем 

карактеристика проблемске ситуације, њиховим моделовањем у реални контекст. 

Пропедевтички део обраде реализујемо у посебном временском интервалу обра-

де. То чинимо првенствено сажимањем оперативне фазе у основном делу обраде 

наставне јединице. Такође смањујемо време за реализацију препаративне и вери-

фикативне фазе, а у преосталом времену изводимо пропедевтичку обраду. Притом, 

у оквиру тема са довољно великим бројем часова, за пропедевтички део обраде 

издвајамо један до два часа. 
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Како репрезентације играју важну улогу у учењу садржаја о разломцима, тре-

тирали смо их као суштинске елементе наставе, посебно у формирању појма раз-

ломка. У сврху апстраховања целине, за квалитетно формирање менталне слике 

користили смо погодне моделе у реалном контексту засноване на проблемима деобе 

пице, торте, колача, а затим их визуелно представљали деобом осносиметричних 

фигура. Притом, у делу наставе која се односи на повезивање апстрактних фор-

ми са конкретним представама, највећу ефикасност остварили смо применом мо-

дела круга, правоугаоника и бројевне полуправе. Посебно ефикасно, паралелним 

приказивањем разломака у оба записа на бројевној полуправи, пропедевтички фор-

мирамо појам позитивних рационалних бројева. 

У већем делу предложених измена и допуна садржаја о разломцима могуће 

је коришћење групног облика рада. Из нашег истраживања произилази да је 

најефикасније коришћење благо хетерогених група у којима ученици раде уз хеури-

стичко вођење и диференцирану помоћ наставника или бољих ученика. Наведени 

облик доминантно користимо у обради теме Мере и мерење, у коју уводимо и про-

педевтички део обраде садржаја о разломцима. На тај начин пропедевтички уводи-

мо и појам приближно тачних бројева односно мера величине. Наведено оправдава 

потребу за правовременим проширивањем скупа природних бројева на скуп пози-

тивних рационалних бројева.

1.3. избОр ОдгОварајућиХ теМа и наставниХ јединица 

за прОпедевтичкО прОширивање и увОђење нОвиХ 

садржаја О разлОМциМа

Резултати нашег истраживања показују да већ у другом разреду, одабиром 

погодних наставних јединица, можемо реализовати прву етапу пропедевтичког 

увођења појма разломка. Ефикасно пропедевтичко проширивање програмских 

садржаја о разломцима и увођење нових, може се реализовати првенствено у окви-

ру наставних тема које се односе на дељење и мерење.

У оквиру обима обраде теме Природни бројеви до 100, у делу који се односи 

на операцију дељења, постоји довољно могућности и простора за прву етапу про-

педевтичког увођења појма разломка, његовим повезивањем са појмом количника. 
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То чинимо у обради наставних јединица наведене тематске садржине: Половина, 

Записивање половине, знак:, Количник два броја и Дељење, дељеник, делилац, колич

ник. У оквиру теме Мерење и мере, за интуитивно увођење појма позитивног рацио-

налног броја и трансфер знања у реалном контексту, користимо наставне јединице 

које се односе на новац (Динар и пара), Јединице мере за дужину, дужина дужи и 

Мерење времена. Коришћењем описаног методичког приступа може се очекивати 

да већ на овом узрасту ученици достигну виши ниво постигнућа од описаних стан-

дарда на основном нивоу захтевности. 

Програм наставе математике за трећи разред основне школе, у оквиру тема 

Блок бројева до 1000 и Мерење и мере, омогућава довољно простора за другу 

етапу пропедевтичког проширивања појма разломка као позитивног рационал-

ног броја и неких операција са њима. Погодне наставне јединице за пропедевтич-

ко проширивање садржаја о разломцима у оквиру прве теме, које се првенствено 

односе на дељење и разломке, већ смо навели у описаном методичком приступу 

те их овде нећемо поново набрајати (Поглавље 7.4.2.). За део наведених настав-

них јединица описали смо обраду пропедевтичког дела, која се налази у прилогу 

(Прилог 2). У овој тематској садржини акценат стављамо на повезивање настав-

них јединица Дељивост бројева и Дељење са остатком са разломцима, одређујући 

значење остатка и могућност његове поделе на n једнаких делова. 

За трансфер знања и практичну примену наученог, користимо погодне настав-

не јединице у оквиру теме Мерење и мере, којом су обухваћени садржаји о мерењу 

дужине, масе, запремине и времена. 

Имајући у виду да су аритметички садржаји у настави математике за млађе разре-

де основне школе структуирани спирално, по систему декадног бројевног низа, у чет-

вртом разреду постоји највише простора и могућности за инкорпорирање пропедев-

тичких садржаја о разломцима у одговарајуће програмске садржаје. Проширивањем 

и продубљивањем садржина, пропедевтички уводимо релације са разломцима обли-

ка a
b

 и неке операције са њима, приказујемо вредност разломка у децималном запису 

на бројевној полуправи, упоређујемо разломке у децималном запису и уводимо пра-

вила рачунских операција са разломцима у децималном запису. 

За реализацију ових садржаја у оквиру експерименталног дела истраживања 

које смо спровели у 4. разреду, користили смо одговарајуће наставне јединице у 
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оквиру тематских садржина Скуп природних бројева, Мерење и мере и Површина. 

Ове наставне јединице навели смо у описаном методичком приступу (Поглавље 

7.4.3.), а комплетне припреме часова за реализацију наведених наставних јединица 

са прецизно описаном методиком за пропедевтичку обраду, налазе се у прилогу 

дисертације (Прилог 2).

1.4. МестО у прОграМу ОснОвнОг МатеМатичкОг ОбразОвања

У нашем основном математичком образовању садржаји о разломцима, као и 

сви нивои знања и умења о њима (основни, средњи и напредни ниво), заступљени су 

у довољној мери. Програмом математике за основну школу наведени садржаји до-

минантно се обрађују у петом разреду, у релативно кратком временском интервалу. 

Првенствено због принципа поступности и тзв. спиралног учења појмова и прави-

ла, неопходно је растерећење обима садржаја о разломцима у том разреду. 

Резултати нашег истраживања показују да се наведени дидактички прин-

цип може респектовати у већој мери, а укупни ефекат учења значајно повећати, 

прерасподелом садржаја о разломцима из петог у млађе разреде основне школе. 

То значи да би место садржаја о разломцима у програму основног математичког 

образовања, изменама и допунама које ми предлажемо по обиму остало исто. При-

том, смањивањем обима ових садржаја у петом разреду, ученицима би се омогућило 

правовремено и поступно учење појмова и правила из садржаја о позитивним ра-

ционалним бројевима.

На овај начин можемо очекивати повећање ефеката учења и примене наве-

дених садржаја и у старијим разредима основне школе. Осим наведеног, тиме би 

се обезбедио простор за пропедевтичко увођење и других садржаја који су мање 

заступљени у програму, а значајни су за основно математичко образовање.
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2. закЉучци

Последњих деценија убрзано расте потреба за ефикасним и друштвено 

прихватљивим основним образовањем. Као једну од најбитнијих могућности за 

задовољење наведеног, видимо у повећању обима и квалитета пропедевтичког 

учења и наставе. Ми смо се определили за пропедевтичко проширивање садржаја о 

разломцима у млађим разредима, сматрајући га једним од приоритета и то из више 

разлога а који су, иначе, наведени у овој дисертацији.     

Већ у самом уводу истакли смо констатовану чињеницу да је у нашем основ-

ном математичком образовању, посебно за млађе разреде, пропедевтичка обрада 

неоправдано запостављена. Овакво мишљење поткрепљујемо чињеницом да деца, 

имајући у виду и предшколско образовање, скоро седам година уче појмове и пра-

вила у скупу N0, а одмах након тога, већ у 5. и 6. разреду, намеће им се убрзана на-

става и учење аритметике у скупу Z и Q.

Такође у уводном делу рада, смо констатовали да целовита истраживања на 

насловљену тему ове дисертације нисмо пронашли. Међутим, анализирајући про-

граме и уџбенике појединих земаља, запазили смо учешће пропедевтичког учења 

садржаја о разломцима. Претпостављамо да је заступљеност таквог учења резултат 

институционалних истраживања. Судећи по приказима досадашњих истраживања 

констатовали смо да постоји заједничко становиште истраживача да учење разло-

мака и рационалних бројева на класичан, уобичајени начин и даље ученицима у 

основном образовању представља озбиљну тешкоћу. Перманентно се трага за ва-

лидним методама и облицима учења којима би се учење наведених садржаја учини-

ло ефикаснијим. Наведена активност истраживача узроковала је велики број резул-

тата са ограниченом могућности примене у наставној пракси.
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На бази сагледавања досадашњих научних и стручних сазнања, наше 

истраживање смо усмерили на израду такве методике рада која се првенствено 

односи на рано увођење садржаја о разломцима и правовремено стицање иску-

ства а што би ученицима омогућило ефикасно учење наведених садржаја и то без 

описаних тешкоћа. На основу таквог циља, одређени су проблем и предмет овог 

истраживања. 

Проблем истраживања одређују аритметички садржаји предвиђени програ-

мом за млађе разреде основне школе, али погодни и за пропедевтичко увођење и 

садржаја о разломцима који нису предвиђени програмом.

Предмет истраживања одређује теоријски засновано конструисање посеб-

не методике, односно функционално усклађеног методичког приступа одабраном 

делу садржаја аритметике са моделима часова пропедевтичког продубљивања и 

проширивања, новим садржајима о разломцима у млађим разредима основне шко-

ле.

Током овог истраживања, којем је за реализацију постављених циљева и 

задатака дат теоријско-екпериментални карактер, бавили смо се теоријским и 

емпиријским проблемима, а који су у вези са улогом и значајем пропедевтичког 

учења садржаја о разломцима у почетном математичком образовању. У теоријском 

делу, који иначе, доприноси обогаћивању познавања ове области, истакли смо неко-

лико димензија овог питања: историјску, програмску и дидактичко-методичку. 

Полазећи од неопходних математичких основа потребних за изучавање ових 

садржаја, приказали смо процес проширења скупа природних бројева N, у основном 

математичком образовању. Крајњи циљ био је увођење пропедевтичког формирања 

појма позитивног рационалног броја Q+ код ученика млађих разреда основне шко-

ле, са појмовима релација и операција и њиховом применом у том скупу. 

После тога смо сачинили сажет приказ историјског развоја математике као 

науке. У оквиру овог дела, посебно смо разматрали улогу математике у развоју 

цивилизације са посебним приказом развоја аритметике и појма разломка. У делу 

рада о развоју учења и наставе, акценат смо ставили на аритметику са садржајима 

о разломцима.

У посебном поглављу овог дела анализирали смо програм почетне наставе 

математике у Енглеској, Ирској, Француској, Финској, Словенији и Русији, у односу 
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на програм почетне наставе математике у Србији. У програмима наведених земаља 

укључено је пропедевтичко учење делова садржаја о разломцима и позитивним 

рационалним бројевима. На основу те анализе закључили смо да пропедевтичко 

учење садржаја о разломцима у Србији хронолошки заостаје, а уз то и садржајно 

и методички има значајних недостатака. Највећи део уочених недостатака могли 

бисмо да, управо отклонимо применом пропедевтичког проширивања и раним 

увођењем нових садржаја о разломцима. 

Проучавајући литературу о осавремењавању наставних система и облика 

учења математике, издвојили смо и описали: хеуристичку, егземпларну, програми-

рану, проблемску, диференцирану и интегративну наставу. Осим наведеног, изло-

жили смо и основне поставке значајних облика учења математике, пре свега коопе-

ративног и интерактивног учења, а посебан акценат ставили смо на примену пропе-

девтичког облика учења математике. Циљ пропедевтичког учења у почетној наста-

ви математике је припрема ученика за усвајање формалних знања у вишим разреди-

ма основне школе, као и обогаћивање основног математичког образовања.

На основу досадашњих истраживања и примене модела репрезентације раз-

ломака у учењу и настави садржаја о разломцима, указали смо на значај визуелних 

представа у сазнању и истакли моделе погодне за пропедевтичко учење и наставу.

У посебном поглављу дефинисали смо методички приступ који је обухватио 

методичку трансформацију и методичке оквире за пропедевтичко проширивање 

појма разломка, као елемента Q+ са конкретним моделима часова. Методички при-

ступ заснивамо на два фактора, методичком и садржинском, са акцентом на њиховој 

улози и значају у подизању квалитета и ефикасности учења садржаја о разломцима 

у млађим разредима основне школе. 

Методички фактор реализујемо структуром интерактивне обраде часа коју 

смо прилагодили за пропедевтичко проширивање или увођење нових садржаја. У 

наведеној структури оперативна фаза часа започиње интерактивном обрадом ег-

земплара, по правилу из одговарајућег садржаја уџбеника, који се односе на реални 

контекст. У противном, егземплар смо допуњавали текстуалним аналогонима или 

га посебно формирали и то тако да постане део реалног контекста. 

У посебно сачињеној структури часа, пропедевтички део обраде реализовали 

смо на следећи начин:
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 y Смањивали смо време за општи део оперативне фазе, односно сажимали 

основни део обраде наставне јединице, а у преосталом времену изводили 

смо пропедевтичку обраду.

 y Смањивали смо време за препаративну и верификативну фазу, чиме смо 

повећавали време за оперативну фазу а затим смо поступали на начин опи-

сан у претходно наведеној ставци.

 y У обради наставних јединица за које је предвиђено три или више часова, 

издвајали смо бар један час за пропедевтичку обраду по приказаној општој 

структури (Поглавље 7.3.).

Првенствено смо користили стратегију повезивања и интегрисања настав-

них садржаја са приоритетним коришћењем дидактичких принципа рационал-

ности, свесне активности ученика и индивидуализације (применом флексибилне 

диференцијације). Притом смо акценат ставили на везу дељења природних бројева 

и позитивних разломака, уводећи једнакост ознака за количник и разломак, чиме 

смо улогу дељеника у количнику изједначили са улогом бројиоца у разломку, као и 

улогу делиоца са улогом имениоца. Примену правила која се односе на количник 

природних бројева пропедевтички смо проширивали на одговарајућа правила која 

се односе на разломке. 

Имајући у виду потребу да се у формирању појма разломка апстрахује цели-

на, односно, да се искључи њена улога, користили смо погодне моделе за изградњу 

менталне слике разломка. Тако смо, примера ради, приказом три концентрична кру-

га и њиховом деобом двема полуправама, чија је почетна тачка центар кругова, фор-

мирали ефикасан егземплар за упоштавање појма разломка. Уз помоћ приказаног 

модела, ученици брзо изводе закључак да је однос (количник a:b) тако добијених 

кружних исечака једнак за све кругове, односно, да представља разломак a
b

 као 

јединствен број (класе еквиваленције). 

За повећање визуелизације садржаја у пропедевтичкој настави и учењу, осим 

модела круга, за представљање разломака доминантно смо користили бројевну по-

луправу. Како је дељење условна операција у скупу N, интегрисали смо наставну 

тему Дељење са остатком и приказали значење остатка са могућношћу поделе ис-

тог на n једнаких делова, записом у облику правог разломка. Уз помоћ бројевне по-

луправе, приказивањем у облику неправих разломака или мешовитих бројева, уво-
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дили смо појам разломака већих од један. Такође смо користили бројевну полупра-

ву у паралелном приказивању позитивних рационалних бројева у оба записа, раз-

ломком и децималним записом.

Описани методички фактор формиран је за ефикасно пропедевтичко прошири-

вање и продубљивање садржаја о разломцима који се изучавају у трећем и чет-

вртом разреду основне школе. Да бисмо квалитетно реализовали ове садржаје, ко-

ристили смо погодне наставне јединице (двадесет две), које смо применили у ек-

сперименталном делу истраживања са ученицима четвртог разреда. При њиховом 

избору и реализацији, имали смо у виду услов да се пропедевтичка обрада врши 

искључиво у оквиру програмом предвиђеног броја часова математике за 4. разред, 

без повећања оптерећења ученика. 

Пропедевтичко увођење садржаја о разломцима започели смо првом ета-

пом формирања појма разломка као позитивног рационалног броја. Притом смо, 

у предвиђеном фонду часова, осим проширивања и продубљивања програмских 

садржаја о разломцима, пропедевтички уводили и нове садржаје из ове области. На-

водимо релације и одређене операције са разломцима облика a
b  

које смо увели, ре-

спективно редоследу увођења:

 – Пропедевтичко увођење проширивања и скраћивања разломака;

 – Упоређивање разломака слободном проценом или текстуално израженим 

правилима упоређивања;

 – Множење позитивних разломака a
b  

природним бројем; 

 – Сабирање и одузимање позитивних разломака са једнаким имениоцем;

 – Проширивање разломака на једнаки именилац, производом именилаца и 

одређивањем најмањег заједничког садржаоца за имениоце разломака;

 – Сабирање и одузимање разломака различитих именилаца.

Осим проширивања и продубљивања наведених садржаја о разломцима, про-

педевтички смо увели и нове садржаје који се односе на операције и релације са 

разломцима у децималном запису са једном и две децимале. Основу за разломке у 

децималном запису налазимо у њиховом представљању обликом збира разломака са 

имениоцима степена основе 10 (децимални разломци). На пример, на основу уведе-

не еквиваленције два записа 1 10.1; 0.01,...
10 100

= = имамо да је, 1 10.37 3 7
10 100

= ⋅ + ⋅ , 
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што је коришћено за егземплар. Притом, при пропедевтичком представљању непра-

вих разломака у облику мешовитих бројева, запис смо приказивали са знаком ,,+“ 

између целог броја и разломка, третирајући сабирање као надбројавање.

Приказали смо и начин одређивања разломака у запису са једном или две де-

цимале, настављањем поступка дељења природних бројева, односно писменог 

дељења са остатком. У наставку поступка дељења са једном или две итерације 

одговарајућим избором примера, добијали смо тачан количник без остатка, у деци-

малном запису са једном или две децимале.

Упоређивање основних разломака у децималном запису са једном или две де-

цимале, реализовали смо изражавајући их у облику разломака једнаких именила-

ца или директно, њиховим проширењем на природне бројеве (множењем са 10 или 

100). Осим наведеног, упоређивали смо и децималне разломке веће од један и при-

казивали их на бројевној полуправи. Аналогно упоређивању разломака у децимал-

ном запису, текстуално смо одредили и правила множења природним бројем разло-

мака у децималном запису. Затим смо одредили и правила сабирања и одузимања 

разломака у децималном запису са једном и две децимале. 

У последњем кораку формирања појма позитивног рационалног броја, као 

класе еквиваленције разломака, за представника класе користили смо разломак 

у коме су бројилац и именилац узајамно прости бројеви (нескративи разломак). 

Притом смо додатно продубили правила проширивања и скраћивања разломака. 

Пропедевтичким увођењем поступка за одређивање највећег заједничког делиоца 

бројиоца и имениоца разломака, одредили смо облик нескративог разломка. Затим 

смо на бројевној полуправи једном тачком представљали произвољан позитиван 

рационалан број c
d

, односно класу еквиваленције једнаких разломака. 

Након одређења методичког приступа, проверавали смо и његове ефекте у 

наставној пракси. То смо чинили емпиријским делом истраживања, којим смо ис-

питивали квалитет и могућности примене конструисаних модела, као и њиховог до-

приноса настави математике у целини.

Основна хипотеза (H1) је била да ће методички приступ и одговарајући пропе-

девтички модели за примену методички трансформисаних садржаја о разломцима, 

у аритметици за млађе разреде основне школе, повећати ефeкте учења обрађиваних 

садржаја, као и садржаја о разломцима у 5. разреду. Ова хипотеза потврђена је ста-
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тистичком анализом података. Применом t-теста и Мен-Витнејевог теста (Man-

Whitney U test) утврђена је статистички значајна разлика између експерименталне 

и контролне групе. 

Постављене су следеће подхипотезе:

H2-  Повећаће се трајност усвојених знања и умења ученика, чиме они стичу 

бољу основу за даље учење садржаја о разломцима; 

H3 -  Повећаће се способност ученика за самостално решавање проблемских 

задатака у оквиру садржаја о разломцима;

H4- Допуњени и методички трансформисани садржаји о разломцима битно 

ће утицати на подизање нивоа способности ученика за њихову примену у 

реалном контексту;

H5-  Повећаће се мотивација и интересовање ученика за учење програмских 

садржаја о разломцима.

У спроведеном експерименталном истраживању независну варијаблу чинили 

су методички приступ и одговарајући модели за пропедевтичку наставу методички 

трансформисаних садржаја о разломцима за млађе разреде основне школе. Зависну 

варијаблу представљала су постигнућа ученика, односно резултати и исходи који су 

остварени наставом у експерименталној групи.

Квалитативном и квантитативном анализом података добили смо резултате 

обрађене на нивоу четвртог и петог разреда, које представљамо респективно редос-

леду спроведених мерења.

Статистичком обрадом постигнутих резултата на првом финалном тесту поре-

дили смо аритметичке средине остварених поена Е и К групе, непосредно по завр-

шетку експерименталног програма у четвртом разреду. Колмогоров-Смирновим 

тестом утврђена је нормална расподела успеха код обе групе, а применом tтеста 

утврђена је статистички значајна разлика између успеха група. Значајно бољи 

успех остварили су ученици екперименталне групе који су садржаје о разломцима 

обрађивали по експерименталном програму, чиме је потврђена главна хипотеза у 

делу који се односи на повећање ефеката учења ових садржаја у 4. разреду.

Статистичком обрадом резултата другог финалног теста, којим су били 

обухваћени садржаји о разломцима на нивоу петог разреда, констатована је још 

израженија разлика у успеху између истих група током времена. Статистички 
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значајно већи напредак у учењу разломака предвиђених програмом за 5. разред 

остварили су ученици који су садржаје о разломцима у 4. разреду обрађивали пре-

ма експерименталном програму. Тиме је потврђена основна хипотеза у делу који се 

односи на повећање ефеката учења садржаја о разломцима у 5. разреду.

Испитивањем успеха на појединим типовима задатака у оквиру другог финал-

ног теста, проверавали смо и друге постављене подхипотезе које се односе на ефе-

кат способности које наводимо: трајност стеченог знања о разломцима, самостално 

решавање проблемских задатака са разломцима и примена разломака у реалном 

контексту. Како расподела успеха ових варијабли у Е групи одступа од нормалне, 

за поређење успеха између група примењен је Мен-Витнејев тест. Анализом резул-

тата посебно за сваку варијаблу, закључено је да и у том делу постоји статистич-

ки значајна разлика у успеху између експерименталне и контролне групе. Значајно 

бољи успех по свим способностима остварили су ученици, који су садржаје о раз-

ломцима у 4. разреду обрађивали према посебно сачињеном методичком приступу 

за пропедевтичку обраду. Тиме су потврђене постављене подхипотезе које су се 

односиле на трансфер учења и функционално знање.

Дескриптивном скалом судова проверавали смо подхипотезу која се односи 

на степен мотивисаности и интересовања ученика експерименталне групе за учење 

програмских садржаја о разломцима. Анализом резултата скалирања утврдили смо 

позитиван став ученика према учењу разломака. На основу индекса скалне вред-

ности и процента прихваћености сваког појединачног става,  констатовали смо да 

није било стопостотне прихваћености, али да је висок проценат ученика (87.43%) 

исказао интересовање за садржаје о разломцима, чиме је претпоставка и потврђена.

Међусобним поређењем резултата у оквиру група, код ученика Е групе је за 

оба финална мерења утврђена статистички значајна разлика у успеху, у односу на 

иницијално мерење. Такође је утврђена статистички значајна разлика и између фи-

налних тестирања. Резултати другог финалног теста су значајно бољи, што додатно 

потврђује утицај експерименталног фактора на повећање ефеката учења током вре-

мена. Истовремено, ученици К групе у односу на почетно стање, на оба финална 

мерења бележе пад резултата. 

Приказаним резултатима истраживања оправдана је сврсисходност наше ме-

тоде, као и ефикасност рада експерименталне групе. Како је експериментални фак-
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тор утицао на статистички значајно повећање ефеката учења садржаја о разлом-

цима у четвртом разреду, а посебно током времена и у петом разреду, можемо да 

закључимо о величини и квалитету доприноса посебне методике коју смо одредили 

током истраживања. 

Позитивна емпиријска евалуација рада односи се на узорак из популације уче-

ника четвртог разреда, који су учили по експерименталном програму пропедевтич-

ког продубљивања и проширивања садржаја о разломцима за трећи и четврти раз-

ред. Оправдано се може претпоставити да би ученици, радећи по описаној методи-

ци већ од другог разреда, постигли још боље резултате.

Практичан допринос чини могућност примене пропедевтичког учења раз-

ломака, односно потреба за правовременим изменама и допунама наставне прак-

се у реализацији садржаја о разломцима, као позитивних рационалних бројева, и 

њиховој примени у реалном контексту.

У оквиру научног доприноса истраживања истичемо систем нових научних 

информација, синтетизован у облику разрађеног и потврђеног методичког при сту па 

пропедевтичкој обради разломака у млађим разредима основне школе. Нау чни до-

принос овог методичког приступа је значајно увећан, јер је изведен на основу: обо-

гаћивања циља и задатака почетне наставе математике, редефинисања стратегије 

и оригиналног интегрисања различитих приступа обради, флексибилне диферен-

цијације по принципу минималне помоћи, као и повећане ефикасности интерак-

тивног учења. Имајући у виду да се описаним методичким приступом ученици 

правовремено и ефикасно припремају за усвајање знања из ове области и у вишим 

нивоима образовања, осим практичног доприноса тиме је значајно увећан и научни 

допринос методици почетне наставе математике. 

На основу наведених практичних и научних вредности рада по посебној ме-

тодици, као и искустава у њеној примени, сматрамо оправданим њену брзу и ефи-

касну имплементацију у настави математике, за млађе разреде основне школе у 

Србији.

Након нашег истраживања остаје отворен простор за истраживање промена 

структуре и садржаја обраде разломака, посебно у четвртом и петом разреду. Такође 

смо уверени да би даља истраживања, на основу наше методике пропедевтич-

ког проширивања појма природног броја на појам позитивног рационалног броја, 
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значајно утицала на ефикасније проширивање појма рационалног броја на појам 

реалног броја. У складу са наведеним, графички прикази линеарних једначина са 

две непознате, као и схватање приближног одређивања решења њиховим пресеком, 

били би значајно боље утемељени. То би могло да иницира истраживања пропедев-

тичког увођења појма и решавања линеарних једначина пре седмог разреда основ-

не школе.

Такође смо уверени да би пре свих, педагози и дидактичари требали даље 

да истражују могућности потпунијег придруживања обавезног предшколског 

васпитања разредној настави, и да на тај начин омогуће деветогодишње основно 

образовање у три тријаде. Таква истраживања у Србији су већ вршена, али резул-

тати нису били обавезујући за надлежне органе образовних институција. Уважавање 

ових резултата, укључујући и наше позитивно евалуирано истраживање несумњиво 

би утицало на промене у основном математичком образовању.
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ПРИЛОГ 1

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

Понављање градива трећег разреда

Име и презиме: ____________________________________________________

Оцена из математике на крају трећег разреда: __________________________

Школа: ___________________________________________________________

Разред и одељење: _________________________________________________

УПУТСТВО ЗА РАД

Драги учениче,

На овом тесту ћеш решавати различите задатке из области разломака у којима 

можеш користити знања из математике стечена у II разреду, као и знања која си сте-

као у другом полугодишту III разреда.

Пажљиво прочитај сваки задатак, уочи и подвуци или запиши важне податке. 

Затим покушај да се сетиш сличних задатака које си до сада решавао и покушај да 

сачиниш план за његово решавање.

Када урадиш онако како ти је саветовано, а решавање задатка ти се учини 

сувише тешким, пређи на следећи. Труди се да ти остане времена како би се могао 

вратити и покушати поново да решиш оне задатке које си прескочио.

А, сада храбро напред!

ЖЕЛИМ ТИ УСПЕШАН РАД!!!
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1.

Напиши речима како читамо дате разломке:

__________ __________ __________ __________
5

1

4

1

8

1

9

1
( ( ( (

4

2.

а) Прикажи разломком обојени део сваке фигуре.

5

б) Обој део фигуре који је приказан разломком и допиши имениоце који недостају.

2

1

3

1 2

5

1 3

5

3.

Израчунај: 
2

1

 
од 180 = _____________ 

8

1

 
од 640 = _____________

 

  
4

1

 
од 600 = _____________ 

10

1

 
од 800 =_____________

  

6

4.

а) Одреди број чија је једна седмина 29. 
_____________________________________________________________
То је број ________.

б) Одреди број чија је једна трећина 18.
____________________________________________________________
То је број ________.

5

5.
Колико се седмина пица може добити од 5 пица?
________________________________________________________

3

6.

У једној школи су 38 ученика постигли добар успех, што представља једну деветину 
свих ученика те школе. Колико има ученика у тој школи?
______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________

4
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7.

Брат и сестра имају по 500 динара. Када брат да сестри 
4

1  свог новца, колико ће новца 
њему остати?
______________________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________

5

Колико ће новца имати његова сестра?
______________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

8.

Марија и њен брат су поделили 150 динара, тако да је Марија добила 
10

1  укупне вред-

ности новца, а остатак њен брат. Колико новца је добила Марија, а колико њен брат?
______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________

4

9.
Бобан се играо од 12 часова до 15 часова. Који део дана је провео у игри?
______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________

4

10.
Kоји део метра чини:
50 cm = ––– m;     200 mm = ––– m;     25 cm = ––– m;     100 mm = ––– m

4

11.

Од 18 жетона 
2

1  је плаве боје, 
6

1  је црвене боје, а остатак је жуте боје. 

Колико жетона је жуте боје ?                 _________________________________________

Изрази разломком који је део скупа број жутих жетона?___________________

5

12.

Повежи одговарајуће картоне са одговарајућим врећама:

6



275

Прилози

ПРИЛОГ 2

УПУТСТВО ЗА РАД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ГРУПЕ

Општа упутства

У нашем образовном систему су неопходне корените измене у методичком 

приступу настави и учењу математике, од почетног формирања математичких 

појмова до студијског учења математике. При том, под методичким приступом под-

разумевамо методичку трансформацију научних садржаја математике у програмске 

садржаје за наставу и учење, коришћењем савремених стратегија и система наста-

ве, метода, облика и наставних средстава.

У нашем истраживању, циљ је да укажемо на недовољну примену пропедев-

тичког1 (раног) увођења математичких појмова и структура, како би се у значајнијој 

мери могао применити дидактички принцип поступности. На пример, деца скоро 

седам година уче појмове и специфична правила операција у скупу No. Тај огром-

ни интервал математичког образовања остаје неискоришћен за пропедевтичко 

проширење. Након тога им се у свега две године (пети и шести разред основног 

школовања) намеће убрзано, настава и учење аритметике у скупу Z и Q. Због тога је 

тешко и замислити простор за учење ране алгебре и развој алгебарског мишљења. 

Наведено је последица инерције у образовним системима и тешком прихватању 

озбиљних промена, посебно у домену методичке трансформације.

Од многих слабости у настави и учењу математике, подсетићемо само на 

запостављање врло значајне стратегије повезивања у учењу и настави. У ту сврху 

наводимо радове у којима налазимо конкретне разлоге за потребу и значај ове 

стратегије /достављају се у прилогу упутства са преводом/: 

 – Peggy A. House & Arthur F. Coxford (1995): Connecting Mathematics across 

the Curriculum, NCTM/срп. Повезивање математике кроз курикулум – план 

и програм/ 

1 Пропедевтика - од грч. речи propaideuo,што значи претходно проучавање, предшкола, знање које 
служи као увод и припрема, припремна обука, припремна настава, и сл.
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 – Милинковић, Ј., Богавац, Д. (2011): Монтесори метода – основа интегри

саног учења математике, Методички обзори, vol. 6/1, бр. 11, стр. 135-143, 

Свеучилиште Јурја Добрилa, Пула.

 – Милинковић, Ј. (2007): Реално окружење као извор математичких појмова, 

Зборник, Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском 

обра зовању, стр. 111-117, Учитељски факултет, Београд.

 – Спремић, А. (2007): Интегративна настава, Образовна технологија, 

1-2/2007, Београд.

Имајући наведено у виду, определили смо се да у истраживању приоритетно 

користимо стратегију повезивања садржаја у настави и учењу математике. Припре-

му и реализацију експерименталне наставе вршићемо у складу са прио ри тетним 

коришћењем дидактичких принципа свесне активности ученика и индиви ду али-

зације. У ту сврху ослањамо се на истраживања интерактивне наставе / учења мате-

матике и флексибилну диференцијацију.

Да би се ученици у млађим разредима основне школе оптимално оспособи-

ли за рано увођење алгебре и алгебарског мишљења, неопходно је пропедевтичко 

проширивање аритметике са основним елементима алгебре. У нашим условима на-

глашено ће се користити интегративни приступ у настави где приоритет чини мето-

дичка трансформација аритметике која обухвата пропедевтику одређених садржаја 

о разломцима.

Повезана и интегративна настава математике и учења омогућује да се остваре 

везе са садржајима различитих дисциплина, односно области у оквиру програма 

наставе математике, чиме се обезбеђује сагледавање различитих димензија једног 

проблема и синтетизовање истих у нови целовит реалан контекст. Да би примена 

повезаности и интегрисаности била успешнија, на учитељским и педагошким фа-

култетима, потребно је у настави математике и методици наставе математике по-

везати и адекватно методички трансформисати програмске садржаје за млађе раз-

реде и бар за пети разред основне школе. У нашем истраживању фокусирамо се 

на скуп позитивних рационалних бројева Q+. Под тим првенствено подразумевамо 

проширивање појма броја, са No на скуп позитивних рационалних бројева Q+. Осим 

тога планирамо да пропедевтички уводимо операције са разломцима истих имени-

лаца, скраћивање и проширивање разломака, децимални запис и сл.
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Структура часа за припрему наставних јединица

На основу наведених елемената теоријских основа и сазнања о образовним 

системима, и других сазнања о математичком образовању за млађе разреде основне 

школе, ми смо се определили за опис структуре часа која се састоји из уобичајене 

три фазе: 1) препаративне 2) оперативне и 3) верификативне. За часове без пропе-

девтичке обраде наведену структуру примењујемо на следећи начин:

У препаративној фази (уводни део) реализује се интерактивно понављање 

предзнања ученика која су у непосредној вези са обрадом садржаја за оперативну 

фазу.

У оперативној фази (централни део) реализује се најпре интерактивна об-

рада појмова и једноставнијих правила, а затим обрада сложенијих правила и про-

блемских задатака. То чинимо на следећи начин: 

 – Одређујемо егземплар (пример, или скуп примера), доминантно из одго-

варајућег садржаја уџбеника (уводни примери по потреби допуњени тек-

стуалним аналогонима у реалном контексту).

 – Затим ученици мисаоним активностима (посматрањем, компарацијом са 

елементима анализа и синтезе) уочавају битне елементе за формирање 

појма или схватање значења и утврђивање тачности правила. 

*Напомена: У уџбеницима и класичној настави овај део обраде се врши након 

самосталне израде још неколико нових примера или задатака, чиме се закључивање 

заснива првенствено на непотпуној индукцији, а у други план стављају се мисао-

не активности.

У нашем приступу (мини примена егземпларне наставе), израда нових приме-

ра представља потврђивање, обједињавање и проширивање текстуалног одређења 

појма или усвајања правила. Тиме се додатно, аналогијом, ангажују мисаоне актив-

ности ученика, односно оптимизирају, док се примена непотпуне индукције мини-

мизира.

 – Ако је егземплар постављен у облику проблемске ситуације, наведене ак-

тивности ученици изводе уз диференцирану помоћ наставника.

 – Након тога, хеуристичким вођењем наставника ученици анализирају уокви  - 

рене текстуалне и симболичке записе одређења појма или правила. Нај-

чешће, у уџбенику ученици самостално допуњавају текстове допи си вањем 
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одговарајућих речи, или их записују у свеске у случају да је правило неоп-

ходно а није записано у уџбенику.

 – Наведено уопштавање захтева примену мисаоних поступака апстракције 

и генерализације. Израдом нових примера продубљујемо и проширујемо 

одређење појма или потврђујемо схватање значења и тачности правила. 

У верификативној фази (завршни део), верификативни резиме усмеравамо 

на обраду егземплара (решавање проблема) и део примера (1-2), којима се започиње 

израда домаћег задатка. На крају задајемо домаћи задатак чијом израдом учени-

ци настављају продубљивање и проширивање појмова или потврђивање схватања 

значења и тачности правила.

За часове који садрже пропедевтичку обраду формирамо посебну структуру, 

тако што пропедевтички део обраде уклапамо у претходно описану општу структу-

ру. То чинимо на следећи начин:

 y Смањујемо време за општи део оперативне фазе, односно сажимамо основ-

ни део обраде наставне јединице, а у преосталом времену изводимо про-

педевтичку обраду.

 y Смањујемо време за препаративну и верификативну фазу, а повећавамо 

време за оперативну фазу и поступамо на начин описан под 1.

 y У обради наставних јединица за које је предвиђено 3 или више часова, из два-

јамо један час за пропедевтичку обраду по приказаној општој структури. 

Имајући у виду да су аритметички садржаји у настави математике још увек 

структуирани у концентричним круговима по систему декадног бројевног низа, у 4. 

разреду постоји највише могућности за инкорпорирање пропедевтичких садржаја 

о разломцима у програмом предвиђене теме. Респектујући елементе методичког 

приступа и описану посебну структуру часа, определили смо се да за основу кори-

стимо садржину и структуру уџбеничког комплета Светлане Јоксимовић, Матема

тика за 4. разред основне школе (а и б), издавачке куће Едука из Београда (издање 

2009). С обзиром да смо се определили да приоритетно користимо унутрашње 

повезивање наставних програма, неопходно је одређивање наставних јединица или 

њихових делова за пропедевтичку обраду. Притом смо бирали наставне јединице, 

које су у непосредној вези са пропедевтичким увођењем садржаја о разломцима, а 
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предвиђени број часова за њихову обраду омогућује укључивање пропедевтичке 

обраде. У њиховом избору имали смо у виду услов да се пропедевтичка обрада 

врши искључиво у оквиру програмски предвиђеног броја часова. 

*Напомене

 y Како су програмом математике за наставну јединицу Разломци планирана 

три часа за обраду и један за утврђивање, сугеришемо да се један час обра-

де, као и час утврђивања реализују на почетку школске године. Наведеним 

часовима претходи, програмом предвиђен, један час понављања садржаја 

о разломцима из трећег разреда. На тај начин ученици ће поновити прет-

ходно научене садржаје о разломцима и искористити позитиван трансфер 

знања неопходан за пропедевтички део обраде, повезивањем разломака са 

погодним математичким садржајима. 

 y Програмом математике за четврти разред основне школе, планиран је по 

један час обраде н. ј. Уређеност скупа природних бројева, Бројевна полупра

ва и Упоређивање бројева, као и четири часа утврђивања укупно за све три 

јединице. Како се ради о садржајима који су ученицима познати из претход-

них разреда и који се сада само проширују, подразумевамо да има довољно 

простора да се одређени часови предвиђени за понављање могу искори-

стити за пропедевтичко увођење појма рационалног броја, повезивањем 

наведених наставних јединица са наставним јединицама трећег разреда. 

Имајући наведено у виду, наставну јединицу Уређеност скупа природних 

бројева повезујемо са наставном јединицом Дељење са остатком, коју 

претходно проширујемо у сврху пропедевтичког формирања појма рацио-

налних бројева. 

Списак наставних јединица

Наводимо погодне (комплетно припремљене) наставне јединице за пропедев-

тичку обраду, са предвиђеним бројем часова, респективно редоследу обраде. При-

том за део наставних јединица у вези са једначинама и мерењем (21*-25*), које се 

односе на трансфер знања, не приказујемо припреме у целости јер смо те садржаје 
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већ интегрисали у осталим наставним јединицама. Њихову обраду сугеришемо на 

аналоган начин, интегрисањем садржаја о разломцима према описаној структури 

часа, у оквиру потврђивања и примене стечених знања, кроз решавање проблем-

ских задатака у реалном контексту.

Ред. 
бр. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА ТИП ЧАСА НАПОМЕНА

1. Разломци Обнављање

2. Разломци Обрада

3. Разломци Утврђивање

4. Дељење са остатком Обрада

5. Уређеност скупа природних бројева Обрада

6. Бројевна полуправа Обрада

7. Комбиновани час (уместо утврђивања 6. н. ј.) Комбиновани

8. Дељење природних бројева декадним јединицама Oбрада

9. Дељење вишецифрених бројева једноцифреним Обрада

10. Дељење вишецифрених бројева двооцифреним Обрада

11. Дељење збира бројем Утврђивање

12. Дељење разлике бројем Утврђивање

13. Зависност количника од промене дељеника Обрада Приказана у 
поглављу 7.5. 

14. Редослед рачунских операција (множење и дељење) Обрада   

15. Сталност количника Обрада

16. Сталност количника Утврђивање Приказана у 
поглављу 7.5. 

17. Упоређивање разломака Обрада

18. Упоређивање разломака (2. час) Обрада

19. Упоређивање разломака Утврђивање

20. Контролни задатак - Разломци Проверавање

21. Површина фигуре* Утврђивање

22. Јединице мере за повшину* Утврђивање

23. Упоређивање површи* Утврђивање

24. Једначине са сабирањем и одузимањем * Утврђивање

25. Једначине са множењем* Утврђивање
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Пропедевтичко увођење садржаја о разломцима започињемо првом етапом 

формирања појма разломка као позитивног рационалног броја. Проширивањем и 

продубљивањем програмских садржина у предвиђеном фонду часова, пропедевтич-

ки уводимо релације са разломцима облика a
b  

и неке операције са њима, приказујемо 

вредност разломака у децималном запису на бројевној полуправи, упоређујемо раз-

ломке у децималном запису и уводимо правила рачунских операција са разломцима 

у децималном запису. За реализацију ових садржаја према експерименталном про-

граму, користимо наведене наставне јединице респективно редоследу, на начин који 

је описан у наредном поглављу.
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ОПИС ЧАСОВА ИЛИ ПРОПЕДЕВТИЧКИХ ДЕЛОВА ЗА РАД 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ГРУПЕ

н. ј. Разломци - обнављање

Препаративна фаза (5-10 мин.)

У овој фази, на почетку часа интерактивним дијалогом понављамо основне 

појмове о разломцима обрађене у трећем разреду, облика 1
n

. У ту сврху користимо 

први ненумерисани пример из уџбеника, на 120 страни:

(Јоксимовић, 2009(4б):120)

Оперативна фаза (25-30 мин.)

У централном делу часа акценат стављамо на обнављање стечених знања 

о разломцима, кроз решавање задатака које преносимо из уџбеника на истој 120. 

страни, уз хеуристичко вођење и диференциран приступ.
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(Јоксимовић, 2009(4б):120)

Верификативна фаза (10 мин.) 

У верификативном резимеу понављамо значење разломка као дела целине и 

задатог броја.

н. ј. Разломци - обрада

Препаративна фаза (до 5 мин.)

Интерактивним дијалогом понављамо обновљена знања о разломцима са 

претходног часа.

Оперативна фаза (25-30 мин.)

Први део оперативне фазе започињемо интерактивном обрадом егземплара, 

односно 1. и 3. ненумерисаног задатка из уџбеника на стр. 121 и 122, које ученици 

решавају уз диференцирану помоћ наставника.
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(Јоксимовић, 2009(4б):121122)

(Јоксимовић, 2009(4б):121122)

У другом делу оперативне фазе ради обједињавања, утврђивања и проширивања 

уз хеуристичко вођење и диференцирану помоћ наставника обрађујемо 2. и 4. не-

нумерисани задатак.

(Јоксимовић, 2009(4б):121122)

Наредни део егземплара користимо као прву етапу пропедевтичког увођења 

појма разломка као броја.
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(Јоксимовић, 2009(4б):121122)

Хеуристичким вођењем наставника ученици уочавају да сваком разломку од-

говара тачно једна тачка на бројевној полуправи, као и природним бројевима. Ту 

чињеницу записују у свеске са напоменом да обрнуто не важи.

Верификативна фаза (до 10 мин.)

У верификативном резимеу вршимо понављање основних појмова о разлом-

цима кроз израду 1, 9. и 12. задатка из уџбеника на 123. страни.

н. ј. Разломци - утврђивање

Препаративна фаза (5 мин.)

У овој фази понављамо најбитније садржаје из ненумерисаних задатака са 

часа обраде. На крају овог дела часа ученици на бројевној полуправи приказују низ 

разломака облика ;1 8
8
n n≤ ≤ .

Оперативна фаза (око 30 мин.)

У оперативном делу часа ученици самостално решавају 3, 5, 8, 11. и 12. зада-

так из уџбеника на стр. 124 и 125.
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(Јоксимовић, 2009(4б):124 и 125)

Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативној фази уместо верификативног резимеа, на основу 5. и 12. за-

датка из уџбеника стр.125, проширујемо појам разломка као броја. 

(Јоксимовић, 2009(4б):124 и 125)

*Напомена: С обзиром да смо се определили да приоритетно користимо 

стратегију повезивања у настави и учењу математике, у даљем раду фокусирамо 

се на унутрашње повезивање наставних програма, конкретно наставних садржаја 

трећег и четвртог разреда. Програмом математике за четврти разред основне школе, 

за три наставне јединице Уређеност скупа природних бројева, Бројевна полуправа и 

Упоређивање бројева планиран је по један час за обраду сваке од наведених, као и 

четири часа утврђивања укупно за све три јединице. Како се ради о садржајима који 

су ученицима познати из претходних разреда и који се сада само проширују, сматра-

мо да има довољно простора да се одређени часови предвиђени за понављање могу 



287

Прилози

искористити за пропедевтичко увођење појма рационалног броја кроз повезивање 

наведених наставних јединица са наставним јединицама трећег разреда. 

Имајући наведено у виду, наставну јединицу Уређеност скупа природних бројева 

повезујемо са наставном јединицом Дељење са остатком, коју претходно проширујемо 

тражећи егзистенцију пропедевтичког формирања појма рационалног броја. 

н. ј. Дељење са остатком обрада

(у оквиру часа понављања, повезивање н. ј. са разломцима, пре обраде н. ј. 

уређеност скупа природних бројева и повезивања са претходно наведеном)

Препаративна фаза (10 мин.)

У циљу повезаности наставе, интерактивно понављамо наставну јединицу 

Дељивост бројева односно усвојено знање из наведене јединице, са пропедевтич-

ким проширењем. Обавезно уносимо примере дељивости са 3.

Оперативна фаза (35 мин.)

Проблемску ситуацију одређујемо на основу уводног задатка који преносимо 

из уџбеника за трећи разред на 50. страни. 

(Јоксимовић, 2009(3б):50) 
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Проблем дефинишемо на следећи начин: 

 – Синхронизованим читањем текста и посматрањем одговарајуће слике уче-

ници уочавају да је за решење проблема неопходно математичко моде-

ловање количником 13:3.

 – Декомпозицију и решавање проблема започињемо са постављањем два 

једноставнија помоћна задатка: (Индиректна помоћ)

 y Да је било 12 колача колики би број колача добио сваки дечак?

 y Да је било 15 колача колики би број колача добио сваки дечак?

У наставку решавамо проблем на следећи начин:

Ако се 13 изрази збиром бројева 12+1, да ли је први сабирак највећи сабирак 

који је дељив са три?

Ако се 13 изрази разликом бројева 15-2, да ли је умањеник 15 најмањи ума-

њеник који је дељив са три?

Пошто је претпоставка да имамо само 13 колача, онда проблем можемо реши-

ти само његовим растављањем на сабирке 12+1.

Да ли у целости можемо применити правило дељења збира бројем? (Можемо 

само за први сабирак (12))

Пошто је други сабирак 1 мањи од 3, не може се поделити са 3, нити растави-

ти тако да му један сабирак буде дељив са 3. Зато прихватамо да је количник приро-

дан број 4 са остатком (1).

Какво значење има број 1 и зашто га називамо остатак?

Број 1 је сабирак који није подељен са три, односно остао је неподељен и зато 

се назива остатак. 

Пропедевтичким делом обраде замењујемо потврђивање, проширивање и 

обједињавање усвојеног градива.

Ако бисмо желели да поделимо свих 13 колача на 3 једнака дела да ли би се 

тада преостали колач (остатак) морао делити и како? (Морао би на 3 једнака дела).

Како се назива сваки део? (Једна трећина колача.) 

Како би изразио укупан део колача који би тако добио сваки дечак? (Сваки де

чак би добио 4 цела колача и једну трећину преосталог колача)

Између којих бројева би се налазио тај део као број? (Између 4 и 5)
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Нацртај бројевну полуправу и приближно одреди тачку којом је представљен 

тај број, а при том замисли да јединична дуж дужине 3 cm, представља 1 колач.

4 3
11 2 3 4 50

 
један цео колач

један колач два колача три колача четири цела и 4
3
1  колача

У другом делу пропедевтичке обраде, уместо верификативног резимеа: запи-

сом a
b

, односно разломком изражавамо дељење на једнаке делове укључујући и 

остатак. ( 13 12 1 12 1 1 113: 3 4 4
3 3 3 3 3 3

+
= = = + = + = )

Напомена: На часу вежбања (утврђивања) задаци из уџбеника на стр. 51 

допуњавају се са пропедевтичко „усвојеним“ дељењем на једнаке делове. То зна-

чи да се израчунавање количника и остатка проширује на изражавање резултата 

дељења на једнаке делове укључивањем и подељеног остатка. Тако добијени резул-

тат ученици приказују на бројевној полуправој.

н. ј. Уређеност скупа природних бројева - обрада

Препаративна фаза (5 -10 мин.)

У циљу повезивања наставе, интерактивно понављамо дељење са остатком 

(са пропедевтичким проширењем).

Оперативна фаза (30 мин.)

Егземплар чине примери (Светлана Јоксимовић, Математика 4а, стр. 28-40)

1) Записивање скупа N у облику низа (дефинисање егземплара) 

2) Примери којима се означавају својства, односно последице аксиомат-

ског приступа заснивању скупа природних бројева N, и разлози за његову 

уређеност (добро уређење).

У обради егземплара ученици на основу својих предзнања посматрају 

појединачно записана правила, задатим редоследом у уџбенику и уочавају њихово 

значење и тачност.
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 При интерактивној обради 1. примера наставник ученике усмерава на разлику 

у записивању и значењу низа и одговарајућег скупа. У означавању низа изоставља 

се витичаста заграда {}, али се низови разликују и по распореду елемената што не 

важи за скуп.

У ту сврху користимо следећи пример: 

У једној атлетској трци учествује 8 такмичара који на мајицама имају ознаке 

бројева од 1 до 8. Редослед такмичара на циљу био је следећи: Први је стигао так-

мичар са бројем 5 други са бројем 2, трећи са бројем 7, четврти са бројем 3, пети са 

бројем 6, шести са бројем 4, седми са бројем 1, осми са бројем 8.

Напиши скуп такмичара, низ такмичара на старту и низ такмичара на циљу:

а) Скуп {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; 

б) Низови (5, 2, 7, 3, 6, 4, 1, 8) и (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Питања:

Пошто су сви такмичари стигли на циљ, различитим распоредом какви су ни-

зови међусобно? (Низови су различити)

Запиши однос скупова елемената који чине те низове? 

({1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}={5, 2, 7, 3, 6, 4, 1, 8})

Након уочавања бесконачности низа скупа природних бројева N, уоквирено 

правило треба кориговати тако да гласи: Како низ природних бројева нема последњи 

члан, називамо га бесконачним.

Уочено правило „Најмањи природан број је 1“ са записаним одређењем 

уређености скупа природних бројева N, изражавамо као добро уређење.

Сва наведена правила, уз описану корекцију представљају уједно и уопштавање 

претходно уочених њихових значења и тачности. 

Након уопштавања појма низа природних бројева и његових поднизова, са 

одговарајућим правилима, започињемо пропедевтички део обраде.

То чинимо на основу цитираног својства природних бројева: ,,Између неких 

природних бројева нема ниједног природног броја. Бројеви између којих нема при-

родних бројева називају се узастопни природни бројеви“. (Ибид, стр. 29), интерак-

тивним дијалогом који описујемо. 

Ако би прва реченица исказаног својства гласила: „Између неких природних 

бројева нема ни једног броја“, да ли би такав исказ био тачан?
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Пре одговора подсећамо ученике на закључак, количник добијен дељењем на 

једнаке делове: 4 и 1
3

 (колача) налази се на бројевној полуправи између природних 

бројева 4 и 5, и представља број. 

Потврђивање, обједињавање и проширивање усмеравамо на пропедевтички 

усвојене садржаје о појму разломка као позитивног рационалног броја. У ту сврху, 

ученици уз диференцирану помоћ наставника раде следеће задатке:

1) а) 15:4  б) 76:5

 Одреди задате количнике дељењем са остатком, а затим и дељењем на 

једнаке делове укључујући и остатак.

2) Одреди природне бројеве између којих се налазе задати количници, изра-

жени као разломци:

 а) 15 : 4= 15
4

  б) 76 : 5 = 76
5

Верификативна фаза (5 мин.)

Интерактивни резиме у верификативној фази усмеравамо ка пропедевтич-

ки обрађеним садржајима. За домаћи рад задајемо задатке, аналогне обрађеним у 

оквиру потврђивања, обједињавања и проширивања.

н.ј. Бројевна полуправа - обрада

Препаративна фаза (10 мин.)

Наставник на табли црта дуж АB дужине 72 cm, а ученици у свескама на исти 

начин означену дуж дужине 16 cm. Притом, уз помоћ лењира, узастопно полове 

дужи тако да средишње тачке, с лева на десно чине низ. Испод прве три средишње 

тачке записују бројеве 1, 2 и 3, а четврту и пету само уцртавају.

A 1 2 3 B

На описани начин постављена је проблемска ситација из које наставник дефи-

нише питања којима се одређује и решава проблем.
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a)  Колико, тако добијени низ, има тачака? (Низ има бесконачно много тача-

ка јер свака дуж има своју средишњу тачку)

б)  Због чега смо прекинули записивање природних бројева испод низа тачака?

 (Растојање између тачака се смањује, те уочавамо да се испод 4. и 5. тач

ке може уписати одговарајући број, а касније је то практично немогуће.)

в)  Да ли би се на таквој дужи могли представљати мерни бројеви мерених 

величина? (Не би могли)

Зашто би та дуж била неодговарајућа за представљање мерних бројева вели-

чина? (Дужи којима би се представљале јединице мере не би биле једнаке)

Оперативна фаза (25-30 мин.)

Централни део часа започињемо проблемском ситуацијом и дефинисањем 

проблема.

Наставник и ученици цртају полуправу Оm, а затим наставник поставља 

питање којим дефинише проблем. Како из полуправе издвојити низ тачака, тако да 

за сваку тачку одговара тачно један природан број?

Декомпозиција и решавање проблема реализује се флексибилном диференци-

јацијом, односно, индиректном помоћи ученицима са повратним информацијама.

1) Да ли тражене тачке полуправе можемо издвојити њеним узастопним 

половљењем?

 (Не можемо, јер полуправа са десне стране нема крајњу тачку.)

2) Да ли се, почевши од почетне тачке О, може узастопно преносити нека 

дуж тако да се на полуправој Оm добије бесконачни низ надовезаних 

једнаких дужи?

Пре повратне информације, наставник на табли, почевши од тачке О шеста-

ром (или лењиром) узастопно преноси седам једнаких надовезаних дужи, а исто то 

ученици чине у својим свескама. 

Повратна информација: може, јер се полуправа “простире” у десну страну 

бесконачно. 

1) Колико имају заједничких тачака све надовезане дужи (нацртане и ненацр-

тане)? (Све надовезане дужи имају бесконачно много заједничких тачака.)

2) Да ли те заједничке тачке чине низ? 
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Повратна инфрмација: да, јер их можемо уредити као природне бројеве с лева 

на десно (прва, друга, трећа, четврта…).

Притом, наставник и ученици уцртавају тачке добијене пресецима кружних 

лукова и полуправе (свих седам), а испод прве четири уписују бројеве 1, 2, 3, и 4.

Генерализацију и уопштавање чине дефиниције, правила и цртежи из ненуме-

рисаног задатка, у уџбенику на страни 31.

(Јоксимовић, 2009(4а):31)

Верификативна фаза (5 мин.)

Након верификативног резимеа задати домаћи рад усмерен ка бијективном 

пресликавању означених тачака бројевне полуправе, и коначних подскупова скупа 

природних бројева N. Наводимо пример задатка:

 y На бројевној полуправој одреди тачке које одговарају елементима датог 

скупа {2, 5, 8, 11}.

Уместо часа утврђивања (вежбања) изводимо комбиновани час у коме про-

педевтички продубљујемо појам разломка и уводимо релацију поретка (пропедев-

тички).
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Комбиновани час

*Уместо часа утврђивања (вежбања) н. ј. Бројевна полуправа

пропедевтички продубљујемо појам разломка и уводимо релацију поретка

Препаративна фаза (5 мин.)

Понављамо начин представљања природних бројева на задатој дужи, значење 

остатка, дељење природног броја на једнаке делове (13:3) и његово представљање у 

облику разломка, на бројевној полуправи.

Оперативна фаза (30 мин.)

Задајемо дуж дужине 15 cm за цртање у свесци, односно 150 cm за цртање на 

табли. Крајње тачке дужи означавамо са 0 и 1, као тачке бројевне полуправе. Затим 

постављамо следеће задатке:

На задатој дужи одреди:

1) тачку којој одговара разломак 
2
1 ,

2) тачке којима одговарају разломци 
4
1  и 

4
3 ,

3) тачке којима одговарају разломци 
8
1 , 

8
3 , 

8
5  и 

8
7 .

 
7
8

3
4

5
8

1
2

3
8

1
4

1
8

AO

(3) (2) (3) (1) (3) (2) (3)

4) Образложи неједнакости 1
2  

< 5
8  

и 1
2  

> 3
8

, на основу положаја приказаних 

тачака на бројевној полуправи (Тачка која означава 1
2  

је између тачака 

које означавају 3
8

 и 5
8

)

У даљој обради задајемо следећи задатак:

На полуправој означи тачку која представља број 4
5

 и упореди где се налази у 

односу на број 3
4

. Шта закључујеш?

На крају аналогно проширујемо могућности упоређивања разломака већих од 

1 (неправи разломци). У ту сврху користимо следећи задатак:
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 y Са јединичном дужи дужине 4 центиметара, на бројевној полуправи између 

бројева 4 и 5, уцртај тачке којима одговара низ бројева између 4 и 5 који се 

разликују за по 1
8

(4 цела и 1
8

односно 33
8

, 4 цела и 2
8

односно 34
8

, итд.), а 

испод сваке тачке запиши одговарајући разломак.

Напомена: Други део оперативног дела часа (од 4. задатка) можемо такође 

користити у циљу повезивања наставе као пропедевтичко проширење, при обради 

следеће наставне јединице Упоређивање бројева, где такође тражимо егзистенцију 

пропедевтичког формирања рационалних бројева између суседних природних 

бројева.

Верификативна фаза (до 10 мин.)

Након верификативног резимеа ученици уцртавају тачке којој одговарају 

бројеви 4 цела и 4
5

, и 4 цела и 3
4

. (Решавање прецизним цртањем и одређивањем 

положаја на бројевној полуправи.)

н. ј. Дељење природних бројева декадним јединицама - обрада

* Основу за обраду наставне јединице Дељење природних бројева декадним 

јединицама чине задаци из уџбеника 4б на стр. 26.

Препаративна фаза (10 мин.)

Понављамо везу дељења и множења, оба методичка приступа дељењу (ску

повни и бројевни), садржавање „у“ и дељење „на“, кроз следеће примере:

1) Четири друга треба да поделе 72 бомбоне. Колико ће бомбона свако од 

њих добити?

2) Од 72 бомбоне које се налазе у кутији треба да се подели по 18 комада 

деци. Колико деце ће добити бомбоне?

3) Разломке типа ,
a

a1 10# , приказујемо на бројевној полуправи где уче-

ници уочавају да се са смањењем имениоца разломак повећава, а затим 

допуњавају задати низ разломака. ( 1
10

, 1
9

, , , 1
6

, , 1
4

, , 1
2

) 
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Оперативна фаза (25 мин.)

Оперативну фазу започињемо ненумерисаним задацима које прeносимо из 

уџбеника 4б са стр. 26.

(Јоксимовић, 2009(4б):26)

Илустрована „подела“ десетицом у првом ненумерисаном примеру могла 

би послужити као први део егземплара за генералисање правила „изостављања 

једне нуле“, при дељењу десетицом природних бројева који се завршавају нулом. 

Међутим, за наведено неопходно је допунити егземплар, што описујемо у наставку.

На слици је од двадесет елемената новчаница од по хиљаду динара, сачињено 

десет једнакобројних подскупова од по две „хиљадарке“ (две новчанице у апоени-

ма од 1000 дин.). На исти начин може се поделити скуп од двадест „петодинарки“  

((20 · 5) : 10 = (20 : 10) · 5 = 2 · 5). Наведено је у уџбенику симболично записано 

формулом 20 x : 10 = 2x. Та подела скупа чини модел дељења 20 : 10 = 2. 

Множењем дељеника са хиљаду добијен је модел 20 000 : 10 = 2 000, односно 

((20 · 1 000) : 10 = (20 : 10) · 1 000 = 2 · 1 000). Међутим, обраду започињемо при-

меном формуле 20 x : 10 = 2 x, множењем дељеника „десетицом“ – новчаницом у 

апоену од 10 динара: (20 · 10) : 10 = (20 : 10) · 10 = 2 · 10, односно добијамо модел 

200 : 10 = 20. Формирање примера настављамо множењем дељеника стотином (нов-
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чаницом у апоену од 100 динара) : (20 · 100) : 10 = (20 : 10) · 100 = 2 · 100, односно 

добити модел 2 000 : 10 = 200. Тек на крају примере комплетирамо већ наведеним 

множењем дељеника са 1000. 

Након обраде 1. дела егземплара, ученици записују у свеске правило 

(генерализацију) које није записано у уџбенику: Број који се завршава нулом дели 

се десетицом тако што му се изоставља та нула. 

Описаним начином и одговарајућим интерактивним дијалогом долазимo до оп-

штег правила уоквиреног у другом делу ненумерисаног задатка. Притом, за дељење 

са 100 ученици замишљају десет „стодинарки“, чиме би се уместо задате слике фор-

мирала ментална слика двесто „стодинарки“. Одговарајући модел дељења тада би 

био 200 : 100, са пратећом формулом 200x : 100 = 2x. Аналогно, користећи 100 „десе-

тодинарки“ добијамо модел 2000 : 1000 = 2 са уопштењем 2000 · x : 1000 = 2x. 

У оквиру потврђивања и обједињавања правила, ученици раде први зада-

так из уџбеника на истој страни.

Правило проширујемо пропедевтичким формирањем децималног записа 

(једна децимала) дељења природних бројева десетицом. У ту сврху прво посма-

трамо дељење јединице десетицом (1:10). За пропедевтичко проширивање појма 

разломка десетнине користимо дељење природних бројева а ≤ 10, са 10. Притом 

вршимо повезивање са делом из препаративне фазе који се односи на разломке типа 

10
a , а ≤ 10 , а тако уређени низ приказујемо на бројевној полуправој у облику раз

ломака и децималног записа: 

0.1

0

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

11
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

Даљу обраду повезујемо са н. ј. Дељење са остатком. То чинимо примером 

21:10 = 2(1), односно дељењем и остатка на једнаке делове и изражавањем колични-

ка децималним записом ( : .21 10
10
21 2 1= = ). На крају децимални запис изражава-

мо речима: два цела и једна десетина, што значи да уместо 1
10

 иза тачке дописујемо 

јединицу ( 1
10

= 0.1)
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Верификативна фаза (10 мин.)

Верификативни резиме усмеравамо на допуну егземплара и пропедевтичко 

проширивање. У ту сврху ученици самостално раде следеће задатке: 

1) Ако је једна табла чоколаде лако ломљива на десет једнаких делова, 

израчунај колики би део добио сваки од 10 дечака поделом 23 табле чоко-

ладе на једнаке делове?

 ( 2323:10 2.3
10

= = )

 – Прикажи на бројевној полуправој одређени део изражен децималним за-

писом.

2 2.3 3

2) На кросу ученика, прва три места заузели су Бранко, Драган и Милан. 

Бранко је стазу прешао за 3 минута и 27.3 секунде, Драган је стазу прешао 

за 3 минута и 28 секунди, а Милан за 3 минута и 27.1 секунди. Одреди 

њихов редослед.

 Како је време свих такмичара веће од 3 минута, њихов редослед утврђујемо 

на основу вредности дела времена израженог у секундама (27.1 < 27.3 < 

28) Милан је стазу прешао за најмању вредност времена, Бранко за већу 

вредност од Милана а мању од Драгана. (Први је стигао Милан, други 

Бранко, а трећи Драган.)

н. ј. Дељење вишецифрених бројева једноцифреним - обрада

Препаративна фаза (5 мин.)

У циљу повезаности наставе понављамо дељење двоцифрених и троцифре-

них бројева са једноцифреним бројем (наставне јединице предвиђене програмом 

математике за 3. разред основне школе).

Оперативна фаза (30 мин.)

Први део егземплара за обраду наставне јединице чине ненумерисани задаци 

из уџбеника 4б на стр.41-44. Први ненумерисани задатак обрађујемо уз диференци-

рану помоћ наставника.
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(Јоксимовић, 2009(4б):41)

Како је девојчица рачунала задатак са табле?

Она је број 1500 замислила као петнаест стотина. Дељење вишецифреног броја 

1500 (вишеструка декадна јединица) једноцифреним бројем 3 свела је на дељење 

броја 15 истим делиоцем и добила резултат број 5. Како је она добро рачунала, то 

подразумева да је замислила и резултат њеног дељења изражен у стотинама, одно-

сно 5 · 100 = 500.

Како је дечак рачунао задатак са табле?

Он је рачунао исто као и девојчица, поделио је 15 са 3, али је применио пра-

вило дељења производа (15 • 100) природним бројем. Производ се дели природним 

бројем тако што се један чинилац подели тим бројем, а добијени количник помножи 

другим чиниоцем. Пошто је у овом случају други чинилац декадна јединица број 

100, уместо множења 5 са 100 иза броја 5 дописао је две нуле. Може се закључити 

да је он не само правилно рачунао него да је његово рачунање и правилно писмено 

изражено.

У другом делу првог ненумерисаног задатка приказани су примери дељења 

вишеструких декадних јединица једноцифреним бројем, онако како је рачунао де-

чак. 

У другом ненумерисаном задатку интерактивним дијалогом наставник пре-

цизира табеларно приказано дељење вишецифреног броја једноцифреним. То 
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дељење се заснива на обновљеном правилу дељењу збира бројем. Збир чине више-

струке декадне јединице садржане у вишецифреном броју и илустроване сликама 

новчаница. Те новчанице ученици треба да апстрахују у опште појмове декадних 

јединица: хиљада, стотина и десетица. У уоквиреној шеми ученици треба да уоче 

и примену претходно наученог правила дељења вишеструких декадних јединица 

једноцифреним бројем. 

У обради трећег ненумерисаног задатка, интерактивним дијалогом описујемо 

табеларно приказано дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем.

На приказани начин се дељеник раставља на сабирке. Међу тим сабирцима 

налазе се вишеструке декадне јединице, које су мање од задатих у дељенику, али су 

дељиве са делиоцем. У примеру задато је девет хиљада (9 000), али је са делиоцем 

7 дељиво 7 хиљада. Од преосталих 22 стотине са делиоцем 7 дељива је 21 стотина, 

а преосталих 14 десетица су дељиве са 7, што значи да се такав поступак дељења 

тиме завршава (нема више сабирака). Током интерактивног дијалога ученици у све-

ске записују: 
9 240 : 7 = (7 000 + 2 240) : 7 = (7 000 + 2 100 + 140) : 7 =

7 000 : 7 + 2 100 : 7 + 140 : 7 = 1 000 + 300 + 20 = 1 320

На наведени начин ученици уочавају и уопштавају поступак дељења више-

цифреног броја једноцифреним, на обрађеним типовима задатака.

Други део егземплара за обраду чини ненумерисани задатак са 43. стране 

уџбеника, са одговарајућим примером, аналогоном (2369 : 2), којим вршимо про

педевтичко проширивање поступка дељења са остатком, изражавањем количника 

у децималном запису.

У обради ненумерисаног задатка интерактивним дијалогом описујемо сваку 

од четири шематски приказане етапе дељења.
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(Јоксимовић, 2009(4б):43)

1.

х с д ј х с д ј
2 х : 2 = 1 х пишем 1

1 х · 2 = 2 х

2 х – 2 х = 0 х

2 3 6 9 : 2 = 1

– 2

0

2.

х с д ј х с д ј

Преписујем 3 с.

3 с : 2 = 1 с (остатак 1 с) 1 пишем

1 с · 2 = 2 с

3 с – 2 с = 1 с

2 3 6 9 : 2 = 1 1

– 2

0 3

– 2

1

х с д ј х с д ј

Преписујем 6 д и добијам 16 д.

16 д : 2 = 8 д  8 пишем 8 д · 2 = 16 д

16 д – 16 д = 0 д

2 3 6 9 : 2 = 1 1 8

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0
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4.

х с д ј х с д ј

Преписујем 8 ј.

8 ј : 2 = 4 ј 4 пишем

4 ј · 2 = 8 ј

9 ј – 8 ј = 1 j

Остатак је један (1)

2 3 6 9 : 2 = 1 1 8

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0 9

– 8

1

У сваком делу анологона уопштавамо поступак дељења повезивањем описа-

них етапа.

У оквиру пропедевтичког проширивања поступка дељења користимо наведе-

ни аналогон дељења са остатком, изражавањем количника у децималном запису са 

једном децималом.

5.

х с д ј х с д ј
Остатку 1ј дописујем 0 која се налази иза 
тачке код дељеника, а затим поступак 
дељења настављамо на исти начин. Десет 
десетих делова јединице (десет десетинки) 
које добијамо - представљамо спуштањем 
нуле иза остатка и добијамо број десет, 
такође делимо са истим делиоцем 2.

10 десетих делова ј : 2 = 5 десетих делова 
ј, пишем иза тачке

5 десетих делова ј · 2 = 10 десетих делова 
ј (= 1 j)

10 десетих делова ј – 10 десетих делова 
ј= 0 десетих делова ј

На овај начин поступак дељења је 
завршен јер је добијен тачан количник 
без остатка.

2 3 6 9 : 2 = 2 3 6 9. 0 : 2 = 1 1 8 4. 5

– 2

0 3

– 2

1 6

– 1 6

0 9

– 8

1 0

– 1 0

0
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Прве четири етапе дељења аналогона идентичне су четвртом егземплару, с 

том разликом што се у овом случају у четвртој етапи дељења појављује остатак 

један (1). Како смо раније показали да се и остатак који је мањи од делиоца такође 

може поделити и представити као разломак, настављамо поступак дељења. На осно-

ву значења остатка у дељењу, добијени количник (природан број) треба увећати 

додавањем поменутог разломка. Због наведеног, неопходно је увећање добијеног 

количника за 1
2

која се може проширивањем записати 1 5 0.5
2 10

= = , што смо на 

претходним часовима и показали, изражавањем разломка као децималног броја. 

У петој етапи аналогона, настављањем уоченог и уопштеног поступка за дељење 

једноцифреним бројем, уверићемо се да је количник увећан за 0.5, чиме смо добили 

његову тачну вредност. 

Верификативна фаза (10 мин.)

У оквиру верификативног резимеа ради потврђивања, проширивања и 

обједињавања усвојених правила односно начина дељења, ученици уз диференци-

рану помоћ решавају један пример 2. задатка са одговарајућим аналогоном и 4. за-

датак из уџбеника на стр. 41–42. Преостала примере и задатке ученици раде код 

куће за домаћи рад, притом у једном примеру бирају одговарајући аналогон.

н. ј. Дељење вишецифрених бројева двооцифреним - обрада

Препаративна фаза (15 мин.)

У овој фази обрађујемо пети ненумерисани задатак са 44. стране уџбеника, 

са одговарајућим аналогоном (3091:4), којим вршимо проширивање пропедевтич

ког дела поступка дељења са остатком, изражавањем количника у децималном за-

пису. Интерактивним дијалогом описујемо сваку од три шематски приказане етапе 

дељења. 



304

Прилози

(Јоксимовић, 2009(4б):44)

У сваком делу уопштавамо поступак дељења повезивањем описаних етапа.

1.

х с д ј х с д ј

3 0 9 1 : 4 = 7

– 2 8

0 2

2.

х с д ј х с д ј

3 0 9 1 : 4 = 7 7

– 2 8

0 2 9

– 2 8

0 1

3.

х с д ј х с д ј

3 0 9 1 : 4 = 7 7 2 (3)

– 2 8

0 2 9

– 2 8

0 1 1

– 8

3
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У оквиру проширивања поступка дељења са остатком, изражавањем колични-

ка у децималном запису са две децимале, користимо одговарајући аналогон.

Прве три етапе дељења аналогона идентичне су петом ненумерисаном задат-

ку, с том разликом што се у трећој етапи појављује остатак 3. Како смо на претход-

ном аналогону приказали да се и остатак може изразити разломком и поделити, у 

четвртој и петој етапи поступак дељења настављамо на исти начин, додавањем 

остатку нула, које се налазе иза тачке код дељеника.

На тај начин количник се у четвртој етапи најпре увећава за вредност разлом-

ка 7
10

, односно 0.7, док се у петој етапи наставком поступка дељења, спуштањем 

друге нуле иза тачке дељеника, остатку, количник увећава за 0.7 чиме је добијена 

тачна вредност количника без остатка.

4.

х с д ј х с д ј
3 0 9 1. 0 0 : 4 = 7 7 2. 7

– 2 8
0 2 9

– 2 8
0 1 1

– 8
3 0

– 2 8

2

5.

х с д ј х с д ј
3 0 9 1. 0 0 : 4 = 7 7 2. 7 5

– 2 8
0 2 9

– 2 8
0 1 1

– 8
3 0

– 2 8
2 0

– 2 0
0
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После обраде четвртог и петог ненумерисаног задатка ученици уочавају и 

уопштавају поступак дељења вишецифрених бројева једноцифреним, док на осно-

ву њихових аналогона уочавају и уопштавају наставак дељења са остатком, одно-

сно тачно изражавање количника децималним записом (1 и 2 децимале) без остатка.

Оперативна фаза (25 мин.)

У другом делу обраде обрађујемо пример са 57. стране уџбеника, где учени-

ци аналогно претходном примеру, уз хеуристичко вођење наставника, уочавају по-

ступак дељења двоцифреним бројем. Вишецифрене бројеве делимо двоцифреним 

бројевима на исти начин на који смо делили вишецифрене бројеве једноцифреним. 

Интерактивним дијалогом описујемо сваку од три шематски приказане етапе 

дељења.

(Јоксимовић, 2009(4б):57)

У даљој обради, аналогно поступку дељења без остатка, одговарајућим 

примером вршимо пропедевтичко проширивање поступка дељења са остатком, 

изражавањем количника у децималном запису. У сваком делу уопштавамо посту-

пак дељења повезивањем описаних етапа.
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1.

х с д ј х с д ј

7 0 6 8 : 1 5 = 4

– 6 0

1 0

2.

х с д ј х с д ј

7 0 6 8 : 1 5 = 4 7

– 6 0

1 0 6

– 1 0 5

1

3.

х с д ј х с д ј

7 0 6 8 : 1 5 = 4 7 1 (3)

– 6 0

1 0 6

– 1 0 5

1 8

– 1 5

3

Прве три етапе дељења аналогона идентичне су петом ненумерисаном задат-

ку, с том разликом што се у трећој етапи појављује остатак 3. Како смо на претход-

ном аналогону приказали да се и остатак може изразити разломком и поделити, 

у четвртој етапи поступак дељења настављамо на исти начин, додавањем остатку 

нуле, која се налази иза тачке код дељеника.
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4.

х с д ј х с д ј

7 0 6 8. 0 : 1 5 = 4 7 1. 2

– 6 0

1 0 6

– 1 0 5

1 8

– 1 5

3 0

– 3 0

0

На основу значења остатка у дељењу, добијени количник (природан број) тре-

ба увећати додавањем поменутог разломка. Због наведеног, неопходно је увећање 

добијеног количника за 1
5

 који се може проширивањем записати 1 2 0.2
5 10

= = , што 

смо на претходним часовима и показали, изражавањем разломка као децималног 

броја. У четвртој етапи аналогона, настављањем уоченог и уопштеног поступка за 

дељење двоцифреним бројем, уверићемо се да је количник увећан за 0.2, чиме смо 

добили његову тачну вредност без остатка.

Верификативна фаза (5 мин.)

У овој фази ученици раде задатак, аналогон претходном примеру, у коме деле 

вишецифрени број двоцифреним а количник изражавају децималним записом са 

две децимале. У оквиру додатног утврђивања за самостални рад код куће задајемо 

6. задатак из уџбеника за домаћи, са одговарајућим аналогонима. 

н. ј. Дељење збира бројем - утврђивање

Препаративна фаза (5 мин.)

Ученици у овој фази ураде ненумерисани задатак из уџбеника 4б на стр. 39. 
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(Јоксимовић, 2009(4б):39)

Оперативна фаза (35 мин.)

На основу везе разломака и дељења природних бројева, вршимо пропедевтич

ко проширење, прво допуном егземплара у уџбенику. Притом, ученике уводимо у 

правило које наводимо.

Када се количник збира или неког другог израза (дељеник) и задатог броја (де-

лилац) записује разломком, израз се не ставља у заграду јер дужина разломачке 

црте замењује заграду.

( ) : : :8
80 56 80 56 8 80 8 56 8 8

80
8
56+ = + = + = +

Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да је 

разломак 80 56
8
+  разложен на збир разломака датог имениоца, а да су бројиоци са-

бирака једнаки сабирцима у датом разломку, односно: 80 56
8 8

+ .

Апстраховањем задатих бројева вршимо уопштавање допуном правила у 

уџбенику:    

( ) : : :a b a ba b c a c b c
c c c
+

= + = + = + ,

а затим издвајамо разломачки запис правила 
a b a b
b c c

+
+ = . Притом изо стављамо 

записани услов о дељивости бројева. Хеуристичким вођењем наставника ученици 

уочавају да се на десној страни једнакости сабирају разломци са једнаким именио-

цем. То омогућује да применом симетрије једнакости запишемо правило сабирања 

разломака са једнаким имениоцем:
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b
a

c
b

c
a b+ = + .

Текстуално исказано, то правило гласи:

Разломци са једнаким имениоцем се сабирају тако што се бројиоци  саберу, а 

именилац се препише.

У даљем делу оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности прави-

ла користимо текстуално задати проблем, који ученици решавају уз диференцира-

ну помоћ наставника:

 y Дечаци су појели 
10
3

 пице а девојчице 
2
3  

пице. Колико су укупно појели 

пица? 

 (10 2 12 4
3 3 3

+ = = )

Затим као други део егземплара обрађујемо задатке са децималним записом 

разломака.

1) Ани је у продавници остао кусур од 0.33 динара а Јовану 0.26 динара. Ко-

лико су они укупно кусура оставили у продавници?  

( 33 26 33 26 590.33 0.26 0.59
100 100 100 100

+
+ = + = = = ).

2) Милан и Петар су пили сок из флаше запремине 1 литар. Милан је попио 

једну чашу од 2 децилитра, а Петар од 5 децилитра. Изрази у децималном 

запису количину сока коју су они попили.

 Који део литре представља 1децилитар? (Децилитар чини десети део литре).

 Изрази децималним записом у литрама количину коју је попио Милан, и ко-

личину коју је попио Петар? (Милан је попио 0.2 литре, а Петар 0.5 литара.)

 Израчунај укупну количину сока коју су попили? 

 (0.2+0.5= 2 5 7 0.7
10 10 10

+ = = .Укупно су попили 0.7l сока).

Апстраховањем коришћених бројева у задацима, хеуристичким вођењем на-

ставника вршимо уопштавање текстуалним описом правила за сабирање деци-

малних бројева са једном, односно две децимале (деца га не записују у свеске):

1) Бројеви са једном децималом се сабирају као природни бројеви наста

ли изостављањем децималних тачака (зареза). У израчунатом зби



311

Прилози

ру тачка се ставља испред последње цифре. Ако су у збировима бројеви 

једноцифрени, испред тачке (зареза) се дописује нула.

2) Бројеви са две децимале се сабирају као природни бројеви настали изо

стављањем децималнe тачке, а у збиру се тачка ставља испред прет по

следње цифре. Ако су у збировима бројеви једноцифрени испред и иза тач

ке се записују нуле, а ако су збирови двоцифрени, само се испред тачке 

до писује нула.

У сваком случају, збир садржи исти број децимала као и сваки сабирак. (де-

сетнине и стотнине).

Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативном резимеу понављамо записе и описе обрађених правила са 

примерима бројевних израза.

н. ј. Дељење разлике бројем - утврђивање

Препаративна фаза (5 мин.)

Интерактивно понављамо записе правила и описе поступака претходне н. ј. 

Дељење збира бројем. Такође, ученици у овој фази раде ненумерисани задатак из 

уџбеника на 75. страни. (Светлана Јоксимовић, Математика 4б, ,,Едука“ Београд, 

2009, стр. 75). 

(Јоксимовић, 2009(4б):75)
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Оперативна фаза (35 мин.)

На основу везе разломака и дељења природних бројева, вршимо пропедевтич

ко проширивање, прво допуном егземплара у уџбенику, записом количника у обли-

ку разломка уз раније описано правило по коме разломачка црта замењује заграду.

( )80 4 80 480 4 : 2 80 : 2 4 : 2
2 2 2
−

= − = − = − .

Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да је разло-

мак 80 4
2
−  разложен на разлику разломака датог имениоца, а да су бројиоци умањеника 

и умањиоца једнаки умањенику и умањиоцу бројиоца датог разломка, односно: 

80 4
2
− = 80 4

2 2
− .

Апстраховањем задатих бројева вршимо уопштавање допуном правила у 

уџбенику:   

( ) : : :a b a ba b c a c b c
c c c
−

= − = − = − ,

а затим издвајамо разломачки запис правила c
a

c
b

c
a b- = - . Притом важи услов a  

веће од b , а изостављамо услов о дељивости бројева. Хеуристичким вођењем на-

ставника ученици уочавају да се на десној страни једнакости одузимају разломци 

са једнаким имениоцем. То омогућује да применом симетрије једнакости запишемо 

правило одузимања разломака са једнаким имениоцем:

c
a

c
b

c
a b- = - .

Текстуално исказано, то правило гласи:

Разломци са једнаким имениоцем се одузимају тако што се од бројиоца 

умањеника одузме бројилац умањиоца, а именилац се препише.

У даљем делу оперативне фазе, ради схватања и утврђивања тачности прави-

ла користимо текстуално задати проблем, који ученици решавају уз диференцира-

ну помоћ наставника:

Група ученика је наручила и појела 4 пице. Ако су девојчице појеле 2
3

 пице, 

колико су појели дечаци? 
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( ;4
4

4 3
4
12 4

3
2

3
12

3
2

3
12 2

3
10$= = - = - = - = )

Затим обрађујемо задатке са децималним записом разломака.

Након куповине у продавници, Ани није наплаћено 0.33 динара а Јовану је 

наплаћено 0.26 динара више. Колико укупно динара њима није наплаћено?  

(0.33 – 0.26 = 33 26 33 26 7 0.07
100 100 100 100

−
− = = = )

3) Милан и Петар су пили сок из флаше запремине 1 литар. Милан је попио 

сок из чаше од 2 децилитра, а Петар од 5 децилитра. Изрази количину сока 

у литрама, која је остала у флаши, децималним записом.

 Изрази децималним записом у литрама количину коју је попио Милан и 

количину коју је попио Петар? (Милан је попио 0.2 литре, а Петар 0.5 ли

тара.)

 Израчунај укупну количину сока коју су попили? (0.2 + 0.5 = 0.7. Попили 

су 0.7 литара сока).

 Израчунај количину сока која је остала у флаши?

 (1 – 0.7 = 1.0 – 0.7 =  10 7 10 7 3 0.3
10 10 10 10

−
− = = = )

Апстраховањем коришћених бројева у задацима и хеуристичким вођењем на-

ставника вршимо уопштавање текстуалним описом поступка за одузимање деци-

малних бројева са једном, односно две децимале (деца га не записују у свеске):

 y Бројеви са једном децималом се одузимају као природни бројеви настали 

изостављањем децималних тачака (зареза). У израчунатој разлици тач

ка (зарез) се ставља испред последње цифре. Ако су у разликама бројеви 

једноцифрени, испред тачке (зареза) се дописује нула.

 y  Бројеви са две децимале се одузимају као природни бројеви настали 

изостављањем децималне тачке, а у разлици се тачка ставља испред 

претпоследње цифре. Ако су у разликама бројеви једноцифрени испред 

и иза тачке се записују нуле, а ако су двоцифрени само се испред тачке 

дописује нула.

У сваком случају, разлика садржи исти број децимала као умањеник и 

умањилац (десетнине и стотнине).
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Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативном резимеу понављамо записе правила и описе поступака 

са примерима. У овој фази радимо и пример који је карактеристичан по томе што 

иза тачке има нулу јер се она налази у троцифреној разлици природних бројева 

(505). На ту чињеницу указујемо ученицима кроз пример у коме нула није настала 

дописивањем:

17.37 – 12.32 = 5.05, а до резултата смо дошли применом описаног поступка:

1737 – 1232 = 505 и стављањем тачке (зареза) испред претпоследње цифре.

За домаћи задатак ради увежбавања поступака сабирања и одузимања у деци-

малном запису задајемо задатке типа:

12.83 – (3.22 + 2.83) = ..., и (12.83 – 3.22) + 2.83= ...

н. ј. Редослед рачунских операција (множење и дељење) - обрада

Напомена: У обради н. ј. Редослед рачунских операција – множење и дељење 

користимо и раније описано правило по коме разломачка црта замењује заграду. 

За илустрацију наводимо примере из другог задатка у уџбенику 4б. (Светлана 

Јоксимовић, ,,Математика 4б“, Едука, Београд, 2009., стр. 77)

а) ( ) 1000 61000 6 : 30
30

⋅
⋅ = ;

б) ( ) 56005600 : 7 4 4
7

⋅ = ⋅ ;

в) ( ) 12009 1200 : 4 9
4

⋅ = ⋅ ;

н. ј. Сталност количника - обрада

Препаративна фаза (5 мин.)

Интерактивно понављамо претходно стечена знања о Сталности производа.

Оперативна фаза (25 мин.)

Први део егземплара за обраду н. ј. чини пример из уџбеника 4б на страни 

100, који ученици решавају уз диференцирану помоћ наставника.
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(Јоксимовић, 2009(4б):100)

У даљој обради, на основу везе разломака и дељења природних бројева, врши-

мо пропедевтичко проширивање, прво допуном првог дела егземплара у уџбенику:

( ) ( )1300 1300 2 26001300 2 : 50 2
50 50 2 100

⋅
= ⋅ ⋅ = =

⋅
;

( ) ( )1300 1300 :10 1301300 :10 : 50 :10
50 50 :10 5

= = =

Посматрањем, компарацијом и елементима анализе, ученици уочавају да се 

разломци нису променили као ни количници.

На исти начин вршимо даље проширивање:

:a a b k
b

= =

( ) ( ):a n a n b n k
b n

⋅
= ⋅ ⋅ =

⋅
, или ( ) ( ): : : :

:
a n a n b n k
b n

= = ,

уз дати услов да је n делилац a и b .

На основу транзитивности, издвајамо једнакост за разломак и вршимо 

уопштавање правила 

a n a
b n b

⋅
=

⋅
, и :

:
a n a
b n b

= .

Исказано правило дефинишемо речима:
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а)  Разломак се не мења ако се бројилац и именилац помноже истим 

бројем (правило проширивања разломка), и 

б)  Разломак се не мења ако се бројилац и именилац поделе истим бројем, 

уз услов дељивости (правило скраћивања разломака).

Верификативна фаза (15 мин.) 

У проширеном верификативном резимеу вршимо потврђивање, проширивање 

и обједињавање правила кроз израду задатака. Започињемо са решавањем 2. задат-

ка из уџбеника на стр. 100, и то прве врсте у свакој табели. Притом ученици имају 

задатак да исте задатке запишу у облику разломка.

a) 6320 6320 2 12640
5 5 2 10

⋅
= =

⋅
 (примери за проширивање разломака)

б) 4250 4250 :10 425
50 50 :10 5

= =  (примери за скраћивање разломака)

Да ли уочавате да се разломак може скратити још неким бројем?

(Да са бројем 5, односно 425 425 : 5 85 85
5 5 : 5 1

= = = )

У другом делу завршне фазе, уз диференцирану помоћ наставника, ученици 

решавају задатке у којима скраћују или проширују разломке. Наводимо два примера:

1) Милица је на летовању купила поклон другарици који је платила 23
5

 еура.

 а) Изрази цену поклона децималним записом са две децимале.

 

23 23 20 460 4.60
5 5 20 100

⋅ = = = ⋅ 

 б) Искажи цену речима у еврима и центима. 

 (Милица је за поклон платила 4 еура и 60 центи.)

2) Милан је на рођендану попио 9
30

 литара сока.

 а) Изрази у литрама, децималним записом количину сока коју је попио.

 ( 9 : 3 3 0.3
30 : 3 10

l= = )

 б) Исту количину сока изрази у децилитрима.
 (10 0.3 3dl⋅ = )

На крају верификативног резимеа уз помоћ наставника формулишу текст за-

датка у коме се: 
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а) проширује задати разломак 13
25

 и изражава у децималном запису.

13 13 4 52 0.52
25 25 4 100

⋅ = = = ⋅ 

б) скраћује задати разломак 16
40

 и изражава у децималном запису.

16 16 : 4 4 0.4
40 40 : 4 10

 = = = 
 

Остале задатке из табеле, као и 3, 4. и 7. задатак на истој страни задајемо за 

самосталан рад код куће.

н. ј. Упоређивањеразломака - обрада

Препаративна фаза (5 мин.)

Понављање стечених знања о проширивању и скраћивању разломака.

Оперативна фаза (30 мин.)

У првом делу оперативне фазе, уз хеуристичко вођење наставника обрађујемо 

егземплар, кога чине 1. и 2. ненумерисани задатак у уџбенику 4б на страни 129. 

(Светлана Јоксимовић Математика 4б, ,,Едука“ Београд, 2007, стр. 129). 

(Светлана Јоксимовић, ,,Математика 4б“, Едука, Београд, 2009, стр. 129)

Ученици уочавају да проширивањем првог разломка ( 1
2

) добијамо заједнички 

именилац за оба разломка (4). Како смо на тај начин добили и једнаке бројиоце, 

закључујемо да су разломци 1
2  

и 
2
4

 међусобно једнаки 1 1 2 2
2 2 2 4

⋅ = = ⋅  .
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У циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са упоређивањем природ-

них бројева ученици уз хеуристичко вођење наставника формулишу правило које 

наводимо:

Два разломка су једнака ако се проширивањем или скраћивањем могу напи-

сати тако да имају међусобно једнаке бројиоце и имениоце.

У циљу потврђивања и обједињавања закључка првог егземплара, ученици уз 

диференцирану помоћ наставника раде 1. задатак из уџбеника на стр. 129 који пре-

носимо.

(Јоксимовић, 2009(4б):129)

Помоћ се односи на прецизност захтева у запису сва четири облика разломка
 1

2




, 3
6

, 4
8  

и 2
4





 испод уцртаних кругова.

Код записа ,,Шта уочаваш“?, подразумева се релација међу записаним раз-

ломцима. Сви записани разломци су међусобно једнаки једној половини тако што 

је други разломак проширен са 3, трећи разломак са 4, а четврти са 2.

(Јоксимовић, 2009(4б):129)

У другом делу егземплара ученици уочавају да проширивањем првог разлом-

ка ( 1
4

) добијамо заједнички именилац за оба разломка (8), односно 1 1 2 2
4 4 2 8

⋅
= =

⋅
.
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Како је 
8
2

8
12 , закључујемо да је и 

4
1

8
12 .

У циљу потврђивања и обједињавања закључка другог егземплара ученици 

самостално раде 2. задатак из уџбеника на стр.129.

(Јоксимовић, 2009(4б):129)

У циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са упоређивањем природ-

них бројева ученици уз хеуристичко вођење наставника понављају раније формули-

сано правило које наводимо:

Од два разломка који имају једнаке имениоце, већи је онај чији је бројилац 

већи.

Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативном резимеу понављамо правило и задајемо домаћи задатак из 

уџбеника (3. и 5. задатак, стр. 129).

н. ј. Упоређивање разломака - обрада (2. час)

Препаративна фаза (10 мин.)

У овој фази понављамо претходно стечена знања са претходног часа, и прове-

ру домаћег рада са утврђивањем правила која су коришћена у решавању задатака.

Оперативна фаза (30 мин.)

У првом делу оперативне фазе вршимо пропедевтичко проширивање, где 

упоређујемо разломке у децималном запису, за десетнине и стотнине (са једном и 

две децимале).
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0 0.4 0.8 1

Првим примером илуструјемо релацију десетнина на делу бројевне полупра-

ве у интервалу од [ ]0,1 . Ученици уз диференцирану помоћ и хеуристичко вођење 

децимални запис претварају у облик разломка и по одговарајућем правилу, утврђују 

релацију бројева 0.4 и 0.8 ( 40,4
10

= < 8 0,8
10

= ; 0.4 < 0.8).

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке за 

оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите и да упоређивањем њихове 

вредности упоређујемо задате бројеве. Из релације 8 > 4, закључујемо да је 0.8 > 

0.4.

Другим примером илуструјемо релацију стотнина на делу бројевне полупра-

ве у интервалу од [ ]0,1 , где ученици по одговарајућем правилу, утврђују релацију 

бројева 0.37 и 0.76.

0 0.37 0.8 10.76

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке 

за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите. У даљој обради уз 

диференцирану помоћ наставника ученици уочавају да су за упоређивање бројева 

битније десетнине (прве цифре иза тачке), јер су 10 пута веће од вредности стотни-

на (друга цифра иза тачке).

На основу тога закључујемо, из тачне релације 7 > 3, следи релација 0.76 > 0.37, 

односно 76
100  

> 37
100

.

Трећим примером илуструјемо релацију десетнина на делу бројевне полупра-

ве у интервалу од ( )1,100 , и утврђујемо релацију бројева 32.7 и 32.9.

        
32 32.7 32.9 33

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке 

за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите. Упоређивањем њихове 

вредности упоређујемо и задате бројеве. Закључујемо да из тачне релације 9 > 7, 

следи релација 32.9 > 32.7.
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У даљој обради, у циљу потврђивања, проширивања и обједињавања, кори-

стимо још два аналогна примера.

Четвртим примером илуструјемо релацију стотнина које припадају истој де-

сетнини на делу бројевне полуправе у интервалу од ( )1,100 , и утврђујемо релацију 

бројева 32.74 и 32.77.

      32.70 32.9032.80

32.74 32.77

33

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке за 

оба децимална записа, као и прва цифра иза тачке (месна вредност десетнина) а да 

су друге цифре иза тачке различите (месна вредност стотнина) и да упоређивањем 

њихове вредности упоређујемо задате бројеве.

На основу тога закључујемо, из тачне релације 7 > 4, следи релација  

32.77 > 32.74. 

Петим примером илуструјемо релацију стотнина које припадају суседним 

или различитим десетнинама на делу бројевне полуправе у интервалу од ( )1,100

, и утврђујемо релацију бројева 32.77 и 32.85.

      32.70 32.9032.80

32.77 32.85

33

Хеуристичким вођењем ученици уочавају да су цифре испред тачке једнаке 

за оба децимална записа, а да су цифре иза тачке различите. У даљој обради уз 

диференцирану помоћ наставника ученици уочавају да су за упоређивање бројева 

битније десетнине (прве цифре иза тачке), јер су 10 пута веће од вредности стотни-

на (друга цифра иза тачке).

На основу изнесеног закључујемо, из тачне релације 8 > 7, следи релација 

32.85 > 32.77. 

На крају ове фазе часа у циљу уопштавања, апстраховањем и аналогијом са 

упоређивањем природних бројева, ученици уз хеуристичко вођење наставника фор-

мулишу правило које наводимо:
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 y Ако разломци у децималном запису испред тачке имају једнаке цифре, 

већи је онај који на месној вредности десетнине (прва цифра иза тачке/

зареза) има већу вредност.

 y Ако су и цифре на месној вредности десетнина једнаке, већи је онај број 

који на месту стотнина (друга цифра иза тачке/зареза) има већу цифру.

Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативном резимеу понављамо правила упоређивања разломка са ак-

центом на упоређивању разломка у децималном запису.

н. ј. Упоређивање разломака – утврђивање

Препаративна фаза (5 мин.)

У овој фази понављамо најбитније садржаје из ненумерисаних задатака са 

часова обраде, као и формулисана правила у оквиру пропедевтичког проширивања 

о упоређивању разломка у децималном запису.

Оперативна фаза (30 мин.)

У овом делу ученици самостално решавају следеће типове задатака:

1) Упореди разломке 32
5  

и 127
20

. 

 (проширивање првог разломка 32 32 4 128
5 5 4 20

⋅
= =

⋅
)

 (На основу раније формулисаног правила о упоређивању разломака са 

једнаким имениоцем утврђујемо тачну релацију 128
20

>127
20

)

2) Упореди разломке 8
6  

и 5
3

 (скраћивањем првог разломка, 8 8 : 2 4
6 6 : 2 3

= = , па на основу раније форму-

лисаног правила о упоређивању разломака утврђујемо следећу релацију 
5
3

> 4
3

).

У даљој обради ученици уз диференцирану помоћ наставника, упоређују из-

разе са истим имениоцем, изразе са различитим имениоцем, као и изразе са деци-

малним записом:

3) Упореди изразе:
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 а) 
7
5

7
2+  и 

7
10

7
2-

 

 б) 3 45
7 7

⋅ −  и 2 33
7 7

+ ⋅

4) Упореди изразе (правило проширивања):

3 5
7 14

+  и 9 8
7 14

−

5) Упореди изразе са децималним записом:

а) 5.24 2.32−  и 1.92 0.28+

б) 2.7 0.93−  и 1.43 0.8+  

 (додавање нуле, проширивање разломка са 10)

На крају ове фазе решавамо два текстуална задатка, такође уз диференцирану 

помоћ наставника.

1) На рођенданској журци, Јован и Милан су пили сок. Јован је попио једну 

чашу од пола литре, а Милан две чаше од по два децилитра.

а)  Изрази децималним записом у литрама количину сока коју је попио 

Јован, и количину сока коју је попио Милан?

б)  Упоређивањем добијених вредности у децималном запису одреди ко је 

више попио?

2) Мирјана је купила чоколаду по цени од 138 динара и 45 пара, а Дарко је        

купио сладолед по цени од 60 динара и сок по цени од 68 динара и 50 пара.

а)  Изрази децималним записом у динарима укупну количину новца коју је 

потрошила Мирјана, и количину новца коју је потрошио Дарко?

б)  Упоређивањем добијених вредности у децималном запису одреди ко је 

више новца потрошио?

Верификативна фаза (5 мин.)

У верификативном резимеу понављамо правила упоређивања разломка у оба 

записа.
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н. ј. Разломци - проверавање

Препаративна фаза (5 мин.)

Кратко упутство ученицима о начину рада, са акцентом на пропедевтичко 

проширивање обрађених садржаја о разломцима (систематизација пропедевтичког 

дела о разломцима).

Оперативна фаза (25 мин.)

У овој фази ученици понављају пропедевтички обрађене садржаје о разлом-

цима путем самосталног рада на наставном листићу, са следећим задацима:

1) Сваком разломку одговара тачнo тачка на___________ полуправи.

2) Колико у месецу мају има седмица? Задатак реши дељењем са остатком

 ___________________________________________________________

 Одговор на питање допуни недостајућим речима.

 У мају има четири________________и  _____________дана, који чине 
7

седмице.

3) Између којих природних бројева се налази количник (разломак) 31
7

?

 Прикажи количник на бројевној полуправи.

4) Изрази тачну вредност количника дељењем и остатка:

 а) 4367 : 2 =  б) 5610 : 15 =

5) Бранко и Драган су истовремено почели да раде задатак. Бранко је задатак 

урадио за 3 минута и 21.2 секунде, а Драган за 3 минуте и 20.5 секунди.

 Израчунај ко је пре урадио задатак?

6) Jован је у куповину пошао са 120 динара. Купио је бомбоне за 1
2

 новца ко-

ји је имао. Затим је купио чоколаду, тако да му је на крају остала 1
4

 новца. 

Колико динара је платио чоколаду?

7) Ана је на летовању купила два сладоледа чија је цена 1.27 еура по комаду, 

као и три сладоледа од 0.84 еура по комаду. Са новчаницом од 5 еура, да ли 

је Ана за све имала довољно новца, или је морала да доплати?

8) На часу физичког васпитања Ана је скочила у даљ 19
10  

метара а Алексан-

дра 8
5  

метара. Израчунај у метрима ко је прескочио већу дужину записом 

у облику разломка?
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9) На рођенданској журци Саша је попио 20
6

 
литара сока, а Никола 0.2 лита-

ра више од Саше.

а)  Израчунај децималним записом у литрама, укупну количину сока коју 

су попили?

б)  Прикажи на бројевној полуправи записом у облику разломка укупну 

количину сока коју су попили?

10) У корпи је било 24 килограма јабука. Првог дана поједено је 3
4  

јабука а 

другог дана 0.7 килограма од преосталог дела. 

а)  Израчунај записом у облику разломка колико килограма јабука је оста-

ло непоједено?

б) Изрази децималним записом у килограмима укупну количину поједених 

јабука?

Верификативна фаза (15 мин.)

У верификативном резимеу, дајемо повратну информацију, утврђујемо тач-

ност поступка решавања задатака и резултате путем пројектора.
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ПРИЛОГ 3

I  Ф И Н А Л Н И  Т Е С Т

Понављање градива четвртог разреда

- Садржај о разломцима -

Име и презиме: ____________________________________________________

Оцена из математике на крају четвртог разреда: _________________________

Школа: ___________________________________________________________

Разред и одељење: __________________________________________________

Упутство за рад

Драги учениче,

На овом тесту ћеш решавати различите задатке из области разломака у којима 

можеш користити знања из математике стечена у III разреду, као и знања која си сте-

као у IV разреду.

Пажљиво прочитај сваки задатак, уочи и подвуци или запиши важне податке. 

Затим покушај да се сетиш сличних задатака које си до сада решавао и покушај да 

сачиниш план за његово решавање.

Када урадиш онако како ти је саветовано, а решавање задатка ти се учини 

сувише тешким, пређи на следећи. Труди се да ти остане времена како би се могао 

вратити и покушати поново да решиш оне задатке које си прескочио.

А сада, храбро напред!

ЖЕЛИМ ТИ УСПЕШАН РАД!!!
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1.

Напиши речима како читамо дате разломке:

__________ __________ __________ __________
4

2

5

4

7

6

10

5
( ( ( (

4

2.

а) Прикажи разломком обојени део сваке фигуре.

4

б) Обој део фигуре који је приказан разломком и допиши имениоце који недостају.

3

2 3

7

3 5
10

7

5

3.

Израчунај:

6

2  од 240 = ___________ 
8

3  од 640 = ____________

7

5  од 637 = ___________ 
10

6  од 800 =____________

6

4.
Две трећине неког броја износе 510. Који је то број?
______________________________________________________________
То је број ________.

2

5.

а) Упореди разломке и у квадратић упиши знак < , > или =.

4

2

4

3

8

4

6

4

3

1

9

3

5

2

6

2

7

3

7

2

7

6

8

6

5

3

5

4

5

б) Поређај разломке у низ од најмањег до највећег: , , ,
7

3

9

3

4

3

6

3 .

Одговор: ––– , ––– , ––– , ––– .
2
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6.
Напиши у облику разломка следеће мере:
6 месеци = ––– године    125 ml = ––– l    250 g = ––– kg    600 m = ––– km

4

7.
Једно паковање пиринча има масу 

4

3  kg. Колико је то грама?
______________________________________________________________
Одговор:______________________________________________________

2

8.

Упиши бројеве који недостају:

1
4

1

3

1

2

1

3

2

4

3

Број месеци

Година

5

9.

Школски час траје 
4

3  часа, а одмор 
6

1  часа. Колико минута трају два школска часа и 
два одмора?
______________________________________________________________
Одговор: ______________________________________________________

4

10.

Стева је прешао 
5

4  предвиђеног пута. До краја му је остало да пређе још 6 km. Колико 

километара је дуг цео пут?

_____________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

5

11.

Митар је уштедео 1600 динара. За 
8

2  тог новца је купио перницу, а за 
2

1  од остатка 

бојице. Колико му је тада новца остало?

______________________________________________________________
Одговор: _____________________________________________________

6

12.

У једном разреду има 24 ученика: 12 је смеђооко, 6 зеленооко, 3 су црноока, а остали 
плавооки. Попуни празна поља у табели, а затим на кругу обој одговарајуће делове бра-
он, зеленом, црном и плавом бојом.

     

6
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ПРИЛОГ 4

СКАЛА ПРОЦЕНЕ

Драги учениче, 

Кроз ову скалу судова желимо да испитамо какво је твоје мишљење о начину 

на који сте у претходном периоду обрађивали разломке. 

Поред сваке од пет предложених тврдњи налазе се три броја од 1 до 3 која 

имају следеће значење: 

1 – Не слажем се, не; 2 – Нисам сигуран/-на , не знам; 3 – Слажем се, да.

Потребно је да бројевима од 1 до 3 оцениш тврдње које се налазе у табели, 

заокруживањем једног од понуђених бројева по датом упутству. 

Хвала на сарадњи!

Ред.
бр. Тврдња

Не слажем 
се, не 

Нисам 
сигуран,  
не знам

Слажем се, да 

1 2 3

1. Допада ми се начин на који смо 
учили разломке. 1 2 3

2. Активан/-на сам на часу.
1

2 3

3. Градиво је занимљиво, са пуно 
примера из живота. 1 2 3

4. Разломке сам боље разумео/-ла.
1

2 3

5. Волео/-ла бих да учитељица и даље 
овако предаје. 1 2 3
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ПРИЛОГ 5

II Ф И Н А Л Н И  Т Е С Т

Р е т е с т

Понављање градива петог разреда

- Садржај о разломцима -

Име и презиме: ____________________________________________________

Оцена из математике на крају 1. полугодишта петог разреда: ______________

Школа: ___________________________________________________________

Разред и одељење: __________________________________________________

Упутство за рад

Драги учениче,

На овом тесту ћеш решавати различите задатке из области разломака у којима 

можеш користити знања из математике стечена у III и IV разреду, као и знања која 

си стекао у V разреду.

Пажљиво прочитај сваки задатак, уочи и подвуци или запиши важне податке. 

Затим покушај да се сетиш сличних задатака које си до сада решавао и покушај да 

сачиниш план за његово решавање.

Када урадиш онако како ти је саветовано, а решавање задатка ти се учини 

сувише тешким, пређи на следећи. Труди се да ти остане времена како би се могао 

вратити и покушати поново да решиш оне задатке које си прескочио.

А сада, храбро напред!

ЖЕЛИМ ТИ УСПЕШАН РАД!!!
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1.

Прикажи разломком обојени део сваке фигуре.

2

2.

а) Израчунај: 
4

3

 
од 240 = __________ 

7

5

 
од 637 =  ________

б) Две трећине неког броја износе 510. Који је то број?
_____________________________________________________________
То је број ________.

5

3.

а) Упореди разломке и у квадратић упиши знак > , < или =.

, , ,
5

2

6

2

7

7

9

7

3

1

9

3

4

2

4

3d d d d .

б) Поређај разломке у низ од најмањег до највећег: , , ,
7

3

9

3

4

3

6

3 .
Одговор: ___ , ___ , ___ , ___ .

5

4.

Дате бројеве представи на бројевној полуправи: 

, , 0.4, 0.25, , .
5

2

4

3

7

7

2

3 6

5.

а) Проширујући имениоце на декадне јединице, задате разломке изрази децималним 
записом и поређај их по величини:

, , , .
2

1

4

3

20

7

125

3  ____________________________________________

б) Запиши бројеве: 2.25; 0.40; 0.02, у облику разломка 
b

a  и скрати их.

___________________________________________________________

7

6.
Збир два броја је 19

5

2

 
а њихова разлика 

3

45 . Израчунај који су то бројеви. 
5
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7. 

Ако се 
5

7

 
неког броја увећа за број два пута мањи од 0.6 добија се једини природан 

број који није ни прост ни сложен. Напиши одговарајућу једначину и реши је а затим 
решење представи на бројевној полуправи. 5

8.

Одреди скуп решења неједначине и означи део бројевне полуправе на коме се они на-
лазе:

4.08 10.6 1.05a #+ + 5

9.

Размера две дужи а и b је 2 : 5. Ако је прва дуж 10 cm, одреди дужину друге дужи. 5

10.

а) Милан је појео 0.75 g чоколаде а његови другови из разреда 7 пута више. Израчунај 
колико су чоколаде појели Миланoви другови?

б) Да би се направила баклава потребно је 
8

5

 
kg ораха и 5 пута мање сувог грожђа. 

Израчунај потребну количину сувог грожђа?

5

11.

У једној школи има 640 ученика, од тога је 270 девојчица. 
5

2

 
дечака има одличну оце-

ну из математике, а проценат одличних оцена из математике у целој школи је 30%. Ко-
лико девојчица има одличну оцену из математике?

5

12.

Ако је за 5 kg јабука плаћено 286.25 динара, израчунај колико кошта 1 kg јабука?

5
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ПРИЛОГ 6

РЕЗУЛТАТИ  

НА ИНИЦИЈАЛНОМ И ФИНАЛНИМ ТЕСТОВИМА (I И II)  

ЗНАЊА ИЗ САДРЖАЈА О РАЗЛОМЦИМА

Ред. 
бр. ОШ Група

О
де

љ
ењ

е

И
ни

ци
ја

лн
и 

те
ст

П
рв

и 
ф

ин
ал

ни
 

те
ст

Д
ру

ги
 

ф
ин

ал
ни

 
те

ст

Тр
ај

но
ст

 
зн

ањ
а

П
ро

бл
ем

ск
и 

за
да

ци

Ре
ал

ни
 

ко
нт

ек
ст

1 АМ Експериментална 1,00 0 7 20 6 4 6

2 АМ Експериментална 4,00 2 9 20 9 3 5

3 АМ Експериментална 1,00 4 10 22 9 4 7

4 АМ Експериментална 1,00 7 13 25 12 5 6

5 АМ Експериментална 1,00 8 15 27 12 5 7

6 АМ Експериментална 1,00 9 32 27 11 7 10

7 АМ Експериментална 2,00 10 18 29 8 9 9

8 АМ Експериментална 2,00 10 19 32 10 12 10

9 АМ Експериментална 2,00 12 19 33 12 9 10

10 АМ Експериментална 2,00 13 33 34 12 8 10

11 АМ Експериментална 1,00 13 20 34 9 9 12

12 АМ Експериментална 2,00 15 22 34 11 9 11

13 АМ Експериментална 1,00 15 22 35 11 10 12

14 АМ Експериментална 2,00 16 29 35 10 9 13

15 АМ Експериментална 2,00 16 35 35 12 10 12

16 АМ Експериментална 2,00 17 40 36 12 9 10

17 АМ Експериментална 3,00 18 50 37 10 9 13

18 АМ Експериментална 3,00 18 33 37 12 9 14

19 АМ Експериментална 3,00 18 27 38 12 10 10

20 АМ Експериментална 3,00 18 28 38 10 11 14

21 АМ Експериментална 4,00 18 28 38 12 10 13

22 АМ Експериментална 3,00 18 33 38 11 9 12

23 АМ Експериментална 3,00 18 29 35 9 9 15

24 АМ Експериментална 4,00 19 38 39 12 11 14

25 АМ Експериментална 4,00 19 30 39 12 12 15

26 АМ Експериментална 1,00 20 31 39 12 10 14

27 АМ Експериментална 1,00 20 31 39 12 10 12
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Ред. 
бр. ОШ Група

О
де

љ
ењ

е

И
ни

ци
ја

лн
и 

те
ст

П
рв

и 
ф

ин
ал

ни
 

те
ст

Д
ру

ги
 

ф
ин

ал
ни

 
те

ст

Тр
ај

но
ст

 
зн

ањ
а

П
ро

бл
ем

ск
и 

за
да

ци

Ре
ал

ни
 

ко
нт

ек
ст

28 АМ Експериментална 1,00 20 33 40 12 13 14

29 АМ Експериментална 1,00 22 34 40 11 11 12

30 АМ Експериментална 2,00 23 34 40 12 10 12

31 АМ Експериментална 2,00 24 34 42 12 12 15

32 АМ Експериментална 3,00 24 35 43 10 13 15

33 АМ Експериментална 2,00 24 35 43 11 12 12

34 АМ Експериментална 1,00 24 36 43 11 14 15

35 АМ Експериментална 3,00 25 42 40 12 15 12

36 АМ Експериментална 3,00 25 42 44 12 14 14

37 АМ Експериментална 3,00 27 46 44 12 12 13

38 АМ Експериментална 1,00 28 38 45 12 14 15

39 АМ Експериментална 3,00 29 44 45 12 11 15

40 АМ Експериментална 4,00 29 39 45 12 11 12

41 АМ Експериментална 4,00 30 43 45 12 10 15

42 АМ Експериментална 4,00 30 40 45 10 10 14

43 АМ Експериментална 4,00 31 40 45 11 13 13

44 АМ Експериментална 4,00 32 40 45 11 14 15

45 АМ Експериментална 4,00 32 42 46 12 15 15

46 АМ Експериментална 1,00 33 43 46 12 12 15

47 АМ Експериментална 1,00 33 43 47 12 11 15

48 АМ Експериментална 1,00 33 43 48 12 12 14

49 АМ Експериментална 1,00 33 44 48 12 10 15

50 АМ Експериментална 2,00 34 44 49 12 10 15

51 АМ Експериментална 4,00 34 45 49 12 15 15

52 АМ Експериментална 2,00 35 45 49 11 14 15

53 АМ Експериментална 2,00 36 46 49 12 15 15

54 АМ Експериментална 3,00 37 47 50 12 15 15

55 АМ Експериментална 4,00 39 48 50 11 15 15

56 АМ Експериментална 4,00 38 48 50 12 13 15

57 АМ Експериментална 4,00 38 48 50 12 15 15

58 АМ Експериментална 4,00 38 49 50 12 15 14

59 АМ Експериментална 4,00 40 49 50 12 15 15

60 АМ Експериментална 4,00 40 49 52 10 14 14

61 АМ Експериментална 2,00 43 47 53 12 13 15

62 АМ Експериментална 3,00 44 50 53 12 14 15
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Ред. 
бр. ОШ Група

О
де

љ
ењ

е

И
ни

ци
ја

лн
и 

те
ст

П
рв

и 
ф

ин
ал

ни
 

те
ст

Д
ру

ги
 

ф
ин

ал
ни

 
те

ст

Тр
ај

но
ст

 
зн

ањ
а

П
ро

бл
ем

ск
и 

за
да

ци

Ре
ал

ни
 

ко
нт

ек
ст

63 АМ Експериментална 2,00 44 50 54 11 15 15

64 АМ Експериментална 3,00 44 52 54 12 15 15

65 АМ Експериментална 3,00 44 54 32 12 15 15

66 АМ Експериментална 2,00 44 54 55 12 15 13

67 АМ Експериментална 3,00 45 55 55 10 15 15

68 АМ Експериментална 2,00 47 55 56 12 14 15

69 АМ Експериментална 3,00 50 55 57 12 15 15

70 АМ Експериментална 2,00 50 55 57 12 15 15

71 ДО Контролна 2,00 0 0 0 0 0 0

72 ДО Контролна 1,00 3 0 2 2 0 0

73 ДО Контролна 2,00 4 2 4 2 0 0

74 ДО Контролна 3,00 4 4 4 3 0 0

75 ДО Контролна 3,00 6 5 5 3 0 0

76 ДО Контролна 1,00 9 5 5 2 0 0

77 ДО Контролна 3,00 10 6 6 3 0 2

78 ДО Контролна 3,00 10 9 7 5 0 2

79 ДО Контролна 1,00 11 10 8 3 2 2

80 ДО Контролна 3,00 12 10 8 3 0 3

81 ДО Контролна 4,00 14 11 9 4 0 2

82 ДО Контролна 1,00 14 13 10 5 0 2

83 ДО Контролна 1,00 14 13 10 3 0 2

84 ДО Контролна 4,00 15 14 10 5 2 0

85 ДО Контролна 2,00 15 14 11 3 2 2

86 ДО Контролна 3,00 16 15 11 4 2 2

87 ДО Контролна 4,00 17 15 13 6 2 3

88 ДО Контролна 2,00 17 15 13 5 2 4

89 ДО Контролна 1,00 17 18 14 5 3 3

90 ДО Контролна 3,00 18 20 15 4 3 2

91 ДО Контролна 4,00 19 20 16 6 3 4

92 ДО Контролна 4,00 19 20 16 7 2 4

93 ДО Контролна 2,00 19 20 16 5 0 5

94 ДО Контролна 4,00 19 21 16 4 3 3

95 ДО Контролна 2,00 19 21 17 6 2 4

96 ДО Контролна 4,00 20 22 18 7 3 4

97 ДО Контролна 1,00 22 22 18 6 2 5
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Ред. 
бр. ОШ Група

О
де

љ
ењ

е

И
ни

ци
ја

лн
и 

те
ст

П
рв

и 
ф

ин
ал

ни
 

те
ст

Д
ру

ги
 

ф
ин

ал
ни

 
те

ст

Тр
ај

но
ст

 
зн

ањ
а

П
ро

бл
ем

ск
и 

за
да

ци

Ре
ал

ни
 

ко
нт

ек
ст

98 ДО Контролна 4,00 23 22 19 8 0 4

99 ДО Контролна 4,00 23 23 19 8 3 3

100 ДО Контролна 2,00 23 24 19 5 2 5

101 ДО Контролна 3,00 24 26 19 8 4 4

102 ДО Контролна 4,00 24 26 19 7 3 5

103 ДО Контролна 4,00 24 26 20 6 4 4

104 ДО Контролна 3,00 24 27 21 8 3 5

105 ДО Контролна 1,00 25 28 22 5 5 5

106 ДО Контролна 2,00 27 28 22 8 4 6

107 ДО Контролна 4,00 27 28 22 8 3 6

108 ДО Контролна 2,00 28 28 23 7 3 4

109 ДО Контролна 2,00 28 28 22 9 3 5

110 ДО Контролна 4,00 28 30 23 7 5 6

111 ДО Контролна 2,00 29 31 23 6 4 6

112 ДО Контролна 4,00 29 31 23 8 5 5

113 ДО Контролна 4,00 30 31 25 6 5 7

114 ДО Контролна 4,00 30 33 25 7 4 7

115 ДО Контролна 2,00 31 33 25 8 5 8

116 ДО Контролна 3,00 33 34 25 7 5 7

117 ДО Контролна 2,00 33 35 26 7 6 6

118 ДО Контролна 3,00 33 35 28 8 5 8

119 ДО Контролна 3,00 34 35 28 6 6 9

120 ДО Контролна 3,00 34 37 28 7 6 7

121 ДО Контролна 1,00 34 38 28 7 7 6

122 ДО Контролна 1,00 34 40 28 5 6 9

123 ДО Контролна 1,00 34 40 28 8 5 9

124 ДО Контролна 3,00 36 42 27 7 8 8

125 ДО Контролна 4,00 37 42 30 8 7 9

126 ДО Контролна 1,00 37 44 30 9 5 8

127 ДО Контролна 4,00 38 45 33 7 8 10

128 ДО Контролна 2,00 39 45 33 9 7 8

129 ДО Контролна 2,00 39 46 33 8 6 10

130 ДО Контролна 1,00 39 52 33 8 9 10

131 ДО Контролна 1,00 39 15 32 6 8 10

132 ДО Контролна 1,00 39 15 32 6 10 10
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Ред. 
бр. ОШ Група

О
де

љ
ењ

е

И
ни

ци
ја

лн
и 

те
ст

П
рв

и 
ф
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ал

ни
 

те
ст

Д
ру

ги
 

ф
ин
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ни

 
те

ст

Тр
ај
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ст
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ањ
а

П
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и 

за
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ци

Ре
ал

ни
 

ко
нт

ек
ст

133 ДО Контролна 3,00 39 16 31 5 6 10

134 ДО Контролна 3,00 41 16 35 6 8 10

135 ДО Контролна 2,00 41 18 36 4 10 10

136 ДО Контролна 1,00 43 18 36 4 7 11

137 ДО Контролна 3,00 43 18 38 3 9 11

138 ДО Контролна 2,00 44 18 38 5 8 10

139 ДО Контролна 4,00 48 19 39 10 10 12

140 ДО Контролна 1,00 50 19 39 9 9 12

Обе групе Број 140 140 140 140 140 140

Укупно 3647 4246 4405 1199 1082 1299
Средња 

вредност 26,05 30,33 31,46 8,56 7,73 9,28

Стандардна 
девијација 12,08 13,99 14,22 3,22 4,81 4,83

Контролна група Број 70 70 70 70 70 70

Укупно 1801 1630 1467 409 279 385
Средња 

вредност 25,73 23,29 20,96 5,84 3,99 5,50

Стандардна 
девијација 11,84 12,11 10,16 2,10 2,97 3,39

Експеримантална група Број 70 70 70 70 70 70

Укупно 1846 2616 2938 790 803 914
Средња 

вредност 26,37 37,37 41,97 11,29 11,47 13,06

Стандардна 
девијација 12,39 12,13 8,96 1,18 3,07 2,56



338

БИОГРАФИЈА
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је дипломирао са оценом 10 (просечна оцена студирања 9,20). Докторске студије 

из дидактичко-методичких наука (ужа научна област Методика наставе матема-

тике) уписао је школске 2007/08. године на Учитељском факултету у Београду. У 

оквиру истих реализовао је Допунски студијски програм II (мастер) и положио све 

испите предвиђене планом докторских студија, са просечном оценом 10,00. Пријава 

теме докторске дисертације  под називом ,,Пропедевтичко увођење садржаја о 

разломцима у аритметици за млађе разреде основне школе“ одобрена је од стране 

Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 

13.03.2012. године. По завршетку средње школе  и основних студија од 1993. до 

2009. године радио је у ВС као стручни наставник. Од 13.02.2010. године ради 

на Педагошком факултету у Сомбору прво као сарадник на Катедри за природно-

математичке науке, а од 13.06.2010. године ради на предметима из уже научне 

области Методика наставе математике, у звању асистента. 

 Одликован је од стране председника Републике Србије 2000. године, медаљом 

за заслуге у области одбране и безбедности.










