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Стручно веће математичара 
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ЦИЉЕВИ: Допунску наставу организовати према потреби. Понављати основне појмове и све оно што је на редовној настави 
остало неразјашњено. Акценат ставити на оне области које се често јављају на завршном испиту, на којим ученици доста 
греше. 
Реални бројеви, Питагорина тероема, Цели алгебарски изрази, Многоугао, Круг, Обрада података  

 

 

ТЕМА - САДРЖАЈ 

ОРЈЕНТАЦИОНИ 
БРОЈ   ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

Активност 
наставника 

АКТИВНОСТ 
УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

 

2 СЕПТЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

- разуме појам реалног броја, препознаје 
квадратни корен, уме да одреди квадрат 
одређеног броја; 

-разуме функцију директне 
пропорционалности и примењује је у 
задацима 

- решава продужене пропорције 

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

 

 

2 ОКТОБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

-разуме Питагорину теорему, уме да је 
примени на правоугли троугао 

- примењује Питагорину теорему у 
једноставнијим задацима(троугао, 
четвороугао) 
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ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ- 1.ДЕО 

 

1 
ОКТОБАР И 
НОВЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

- разуме појам степена и успешно савлада 
основне операције са степенима 

- препознаје полином, успешно сабира и 
одузима полиноме 

МНОГОУГАО 

 

1 ДЕЦЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

- разуме појам многоугла и његове врсте, 
влада појмовима дијагонала, углови, 
обим и површина 

- помоћу формула израчунава збир углова 
многоугла, број дијагонала, обим и 
површину 

- уме да их нацрта користећи прибор за 
геометрију 

ЦЕЛИ АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ- 2.ДЕО 

 

1 ЈАНУАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

- препознаје полином, успешно сабира, 
одузима и множи  полиноме 

- примењује формулу за квадрат бинома и 
разлику квадрата 
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КРУГ 

 

2       ФЕБРУАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик: 

-влада појмовима: круг, кружна линија 
(издваја њихове основне елементе, уочава 
њихове моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи прибор; уме 
да израчуна обим и површину круга датог 
полупречника) 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

 

 

1 МАРТ 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или 

у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик влада појмовима обрада 
података, анкете, узорак, графичко 
приказивање података. Уме да израчуна 
средњу вредност и медијану. 

 


