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Садржаји програма Број
часова Начин и поступак остваривања програма Активности у образовно-васпитном раду

Реални бројеви 4 - Коришћење особина степена и квадратног корена

- Увежбано трансформисање алгебарских израза и
своођење на најједноставнији облик

- Постављају питања. Решавају задатке у свескама и на
табли. Размишљају, одговарају, повезују градиво,
коментаришу

Питагорина теорема 5 - Рачунање обима и површине троугла, квадрата и
правоугаоника, на основу елемената који се добијају
применом Питагорине  теореме

- Правилно цртају потребне скице приликом решава-
ња задатака

- Негују уредност прецизност и тачност у раду.
Рационални алгебарски изрази - први део 4 -Примењивање формула за разлику квадрата и квад-

рат бинома у сложенијим ситуацијама

-Превођење на математички језик и решавање ком-
пликованијих текстуалних задатака

- Препознају и решавају компликованије примере
применом разлике квадрата и квадрата бинома

Многоугао 3 - Коришћење основних својстава многоугла, рачунање
њихових обима и површина са елементима који нису
неопходно дати у формулацији задатка

- Израчунавају површине неких компикованијих мно-
гоуглова, одређују број дијагонала и збир унутраш-
њих углова

Рационални алгебарски изрази - други део 7 - Коришћење елемената дедуктивног закључивања (и
извођење једноставнијих доказа у оквиру изучава-
них садржаја)

-Извођење сложенијих рачунских операција са поли-
номима, као и других идентичних трансформација
ових израза (назначених у програму)

- Правилно сређују полиноме.
- Сређују изразе са више рачунских операција са

полиномима.
- Сређују изразе у којима се квадрат бинома и разлика

квадрата појавњују више пута

Круг 5 -Коришћење формула за обим и површину кружног
прстена

-Одређивање централног и периферијског угла, рачу-
нање површине исечка, као и дужине кружног лука

- Израчунавају компикованије задатке са обимом и
површином круга .

- Решавају теже задатке са кружним прстеном и круж-
ним исечком

Зависне величине и њихово графичко предста- 5 -Одрешивање положаја (координате) тачака које - Приказују одговарајуће функције директне и обрнуте
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вљање задовољавају сложеније услове

- Разликовање директних и обрнуто пропорционалних
величина и то изражавати одговарајућим записом

пропорционалности

Сличност 3 - Примењивање сличности на правоугли троугао - Решавају задатке применом размере и пропорције


