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На осно ву чла на 14. став 6. За ко на о осно ва ма обра зо ва ња и 

вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутен тич но ту ма че ње и 68/15),

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

онаставномплануипрограмузаобдаренеученикеу
Математичкојгимназији

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се на став ни план и про грам за 

об да ре не уче ни ке у Ма те ма тич кој гим на зи ји.
На став ни план и про грам из ста ва 1. овог чла на од штам пан је 

у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
На став ни план и про грам из чла на 1. овог пра вил ни ка при ме

њу је се и у оде ље њи ма у ко ји ма се шко лу ју об да ре ни уче ни ци за 
ма те ма ти ку.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у 
Mатематичкој гим на зи ји („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – 
Про свет ни гла сник”, бр. 7/95, 23/97 и 17/06).

Члан 4.
Уче ни ци упи са ни у Ма те ма тич ку гим на зи ју и оде ље ња у 

ко ји ма се шко лу ју об да ре ни уче ни ци за ма те ма ти ку, за кључ но са 
школ ском 2015/2016. го ди ном за вр ша ва ју за по че то обра зо ва ње по 
на став ном пла ну и про гра му ко ји је био на сна зи до сту па ња на 
сна гу овог пра вил ни ка – до кра ја школ ске 2019/2020. го ди не.

Члан 5.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја

вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном 
гла сни ку”, а при ме њу је се од школ ске 2016/2017. го ди не.
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Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња у Ма те ма тич кој гим на зи ји је да 
се пу тем сти ца ња функ ци о нал них зна ња, овла да ва ња ве шти на ма, 

фор ми ра ња ста во ва и вред но сти, у окви ру пред ви ђе них на став них 
пред ме та, обез бе ди:

– пун ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и 
фи зич ки раз вој уче ни ка у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма, по
тре ба ма, ин те ре со ва њи ма;

– уна пре ђи ва ње је зич ке, умет нич ке, кул тур не, на уч не, тех
нич ке и по себ но ма те ма тич ке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, што је 
нео п ход но за на ста вак обра зо ва ња и про фе си о нал ни раз вој; 

– по др шка раз во ју ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја. 
Ме ђу пред мет не ком пе тен ци је обез бе ђу ју уче ни ци ма успе шно 

сна ла же ње у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. Оне су ре зул тат ве ли ког 
бро ја ак тив но сти ко је се оства ру ју у свим на став ним пред ме ти ма и 
то ком це ло куп ног гим на зиј ског шко ло ва ња. За њи хов раз вој ва жни 
су не са мо са др жа ји већ и ме то де ко ји ма се оне про у ча ва ју – тре ба
ло би да до ми ни ра ју ис тра жи вач ке и ин тер ак тив не ме то де, ре флек
си ја, кри тич ко ми шље ње, ко о пе ра тив но уче ње и дру ге ме то де ко је 
ја ча ју уче шће уче ни ка у обра зов новас пит ном про це су.

1.Компетенцијазацеложивотноучење

Лич ни и про фе си о нал ни раз вој по је дин ца пре вас ход но по чи
ва на ње го вој спо соб но сти да упра вља про це сом уче ња. Уче ник 
тре ба да бу де оспо со бљен да ини ци ра уче ње, да иза бе ре стра те ги је 
уче ња и ди зај ни ра кон текст у ко јем учи, да пра ти и кон тро ли ше 
на пре дак то ком уче ња, да упра вља уче њем у скла ду са на ме ра ма 
и ци љем ко ји има. Уче ник уме да про на ђе и аси ми лу је но ва зна
ња и ве шти не, ко ри сте ћи прет ход но уче ње и ван школ ско ис ку ство. 
Све стан је про це са уче ња, мо гућ но сти и те шко ћа у уче њу; уме да 
пре ва зи ђе те шко ће и да ис тра је у уче њу. При ме њу је зна ња у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка си ту а ци је и 
соп стве них ци ље ва.

• Уче ник уме да пла ни ра вре ме за уче ње и да ор га ни зу је про
цес уче ња и упра вља њим. 

• Ак тив но кон стру и ше зна ње; уоча ва струк ту ру гра ди ва, ак
тив но се лек ту је по зна то од не по зна тог, бит но од не бит ног; уме да 
ре зи ми ра и ела бо ри ра основ не иде је. 

• Ефи ка сно ко ри сти раз ли чи те стра те ги је уче ња, при ла го ђа ва 
их при ро ди гра ди ва и ци ље ви ма уче ња. 

• По зна је раз ли чи те вр сте тек сто ва и уме да иза бе ре аде кват
ну стра те ги ју чи та ња. 

• Раз ли ку је чи ње ни це од ин тер пре та ци ја, ста во ва, ве ро ва ња и 
ми шље ња; пре по зна је и про ду ку је ар гу мен та ци ју за од ре ђе ну те зу, 
раз ли ку је ар гу мен те пре ма сна зи и ре ле вант но сти. 

• Уме да про це ни соп стве ну успе шност у уче њу; иден ти фи ку
је те шко ће у уче њу и зна ка ко да их пре ва зи ђе. 

2.Комуникација

Уче ник вла да раз ли чи тим мо да ли те ти ма ко му ни ка ци је и ко
ри сти их на свр сис хо дан и кон струк ти ван на чин ка да ко му ни ци
ра у при ват ном, јав ном, обра зов ном и про фе си о нал ном кон тек сту. 
Уче ник при ла го ђа ва на чин и сред ства ко му ни ка ци је ка рак те ри сти
ка ма си ту а ци је (свр си и пред ме ту ко му ни ка ци је, ко му ни ка ци о ним 
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ка па ци те ти ма и ка рак те ри сти ка ма парт не ра у ко му ни ка ци ји итд.). 
Ко ри сти на од го ва ра ју ћи и кре а ти ван на чин пој мо ве, је зик и стил 
ко му ни ка ци је ко ји су спе ци фич ни за раз ли чи те на уч не, тех нич ке и 
умет нич ке ди сци пли не. У ко му ни ка ци ји са дру ги ма уме да из ра зи 
се бе (сво је ми шље ње, осе ћа ња, ста во ве, вред но сти и иден ти те те) и 
да оства ри сво је ци ље ве на по зи ти ван, кон струк ти ван и ар гу мен
то ван на чин по шту ју ћи и ува жа ва ју ћи дру гог. Кри тич ки про це њу је 
са др жај и на чин ко му ни ка ци је у раз ли чи тим ко му ни ка тив ним си
ту а ци ја ма. Уче ник има раз ви је ну свест о зна ча ју по зи тив не и кон
струк тив не ко му ни ка ци је и ак тив но до при но си не го ва њу кул ту ре 
ди ја ло га у за јед ни ца ма ко ји ма при па да.

• Ак тив но до при но си не го ва њу кул ту ре ди ја ло га, ува жа ва њу 
и не го ва њу раз ли чи то сти и по што ва њу основ них нор ми ко му ни
ка ци је. 

• Уче ник по зна је спе ци фич не ка рак те ри сти ке раз ли чи тих мо
да ли те та ко му ни ка ци је (усме на и пи са на, не по сред на и по сре до ва
на ко му ни ка ци ја, нпр. те ле фо ном, пре ко ин тер не та). 

• Уме ја сно да ис ка же од ре ђе ни са др жај, усме но и пи са но, и 
да га при ла го ди зах те ви ма и ка рак те ри сти ка ма си ту а ци је: по шту је 
жан ров ске ка рак те ри сти ке, огра ни че ња у по гле ду ду жи не, на ме ну 
пре зен та ци је и по тре бе ауди то ри ју ма. 

• Ува жа ва са го вор ни ка – ре а гу је на са др жај ко му ни ка ци је, а 
не на лич ност са го вор ни ка; иден ти фи ку је по зи ци ју (тач ку гле ди
шта) са го вор ни ка и уме да про це ни аде кват ност ар гу мен та ци је и 
кон тра ар гу мен та ци је за ту по зи ци ју. 

• У си ту а ци ји ко му ни ка ци је, из ра жа ва сво је ста во ве, ми шље
ња, осе ћа ња, вред но сти и иден ти те те на по зи ти ван, кон струк ти ван 
и ар гу мен то ван на чин ка ко би оства рио сво је ци ље ве и про ши рио 
раз у ме ва ње све та, дру гих љу ди и за јед ни ца. 

• Уче ник ко ри сти на од го ва ра ју ћи и кре а ти ван на чин је зик и 
стил ко му ни ка ци је ко ји су спе ци фич ни за по је ди не на уч не, тех
нич ке и умет нич ке ди сци пли не. 

3.Радсподацимаиинформацијама

Уче ник раз у ме зна чај ко ри шће ња по у зда них по да та ка за рад, 
до но ше ње од лу ка и сва ко днев ни жи вот. Ко ри сти зна ња и ве шти не 
из раз ли чи тих пред ме та да пред ста ви, про чи та и про ту ма чи по дат
ке ко ри сте ћи текст, бро је ве, ди ја гра ме и раз ли чи те аудиови зу ел не 
фор ме. Уче ник ко ри сти раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја и по да та ка 
(би бли о те ке, ме ди је, ин тер нет, лич ну ко му ни ка ци ју, итд.) и кри
тич ки раз ма тра њи хо ву по у зда ност и ва ља ност. Ефи ка сно про на ла
зи, се лек ту је и ин те гри ше ре ле вант не ин фор ма ци је из раз ли чи тих 
из во ра.

• Зна да је за раз у ме ва ње до га ђа ја и до но ше ње ком пе тент них 
од лу ка по треб но има ти ре ле вант не и по у зда не по дат ке. 

• Уме да по ре ди раз ли чи те из во ре и на чи не до би ја ња по да
та ка, да про це њу је њи хо ву по у зда ност и пре по зна мо гу ће узро ке 
гре шке. 

• Ко ри сти та бе лар ни и гра фич ки при каз по да та ка и уме да 
ова ко при ка за не по дат ке чи та, ту ма чи и при ме њу је. 

• Ко ри сти ин фор ма ци о не тех но ло ги је за чу ва ње, пре зен та ци
ју и основ ну об ра ду по да та ка. 

• Зна раз ли ку из ме ђу по да та ка и њи хо вог ту ма че ња, зна да 
исти по да ци, у за ви сно сти од кон тек ста, мо гу има ти раз ли чи та ту
ма че ња и да ту ма че ња мо гу да бу ду при стра сна. 

• Раз у ме раз ли ку из ме ђу јав них и при ват них по да та ка, зна 
ко је по дат ке мо же да до би је од над ле жних ин сти ту ци ја и ко ри сти 
основ на пра ви ла чу ва ња при ват но сти по да та ка. 

4.Дигиталнакомпетенција

Уче ник је спо со бан да ко ри сти рас по ло жи ва сред ства из обла
сти ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (уре ђа је, софт вер
ске про из во де, елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге и услу ге ко је се 
ко ри сте пу тем елек трон ских ко му ни ка ци ја) на од го во ран и кри тич
ки на чин ра ди ефи ка сног ис пу ња ва ња по ста вље них ци ље ва и за да
та ка у сва ко днев ном жи во ту, шко ло ва њу и бу ду ћем по слу. По зна је 
основ не ка рак те ри сти ке рас по ло жи вих ин фор ма ци о ноко му ни ка
ци о них тех но ло ги ја (у да љем тек сту: ИКТ) и мо гућ но сти њи хо ве 

при ме не у сва ко днев ном жи во ту, ра ду и обра зо ва њу, од но сно њи
хов ути цај на жи вот и рад по је дин ца и за јед ни ца. Има ју ћи у ви ду 
свр ху по ста вље них ци ље ва и за да та ка уме да ода бе ре од го ва ра ју ће 
ИКТ сред ство и да га ко ри сти на од го во ран и кре а ти ван на чин у ак
тив но сти ма ко је ра ди то га спро во ди (ко му ни ка ци ја; са рад ња; уче
шће у жи во ту за јед ни ца; уче ње; ре ша ва ње про бле ма; тран сак ци је; 
пла ни ра ње, ор га ни за ци ја и упра вља ње са мо стал ним и за јед нич ким 
ак тив но сти ма; ства ра ње, ор га ни за ци ја, об ра да и раз ме на ин фор
ма ци ја), а да исто вре ме но при ступ ре ша ва њу про бле ма при ла го ди 
мо гућ но сти ма тех но ло ги је. При ли ком ко ри шће ња ИКТа све стан је 
ри зи ка за соп стве ну и ту ђу си гур ност и до бро бит и од го вор ним по
сту па њем се бе и дру ге шти ти од не же ље них по сле ди ца.

• Уме да пре тра жу је, про це њу је ре ле вант ност и по у зда ност, 
ана ли зи ра и си сте ма ти зу је ин фор ма ци је у елек трон ском об ли ку 
ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа ИКТ сред ства (уре ђа је, софт вер ске про из
во де и елек трон ске услу ге). 

• Изрaжaвa сe у елек трон ском об ли ку кoришћeњeм 
oдгoвaрajућих ИКТ сред ста ва, укљу чу ју ћи мул ти ме ди јал но из ра
жа ва ње и из ра жа ва ње са еле мен ти ма фор мал но де фи ни са них но
та ци ја ка рак те ри стич них за ко ри шће на ИКТ сред ства (нпр. адре се, 
упи ти, ко ман де, фор му ле, про це ду ре и сл. из ра же не у од го ва ра ју
ћој но та ци ји). 

• По мо ћу ИКТ уме да пред ста ви, оргaнизуje, струк ту ри ра и 
фор ма ти ра ин фор ма ци је ко ри сте ћи на ефи ка сан на чин мо гућ но сти 
да тог ИКТ сред ства. 

• При ли ком ре ша ва ња про бле ма уме да ода бе ре од го ва ра ју ћа 
ИКТ сред ства, као и да при ла го ди на чин ре ша ва ња про бле ма мо
гућ но сти ма тих ИКТ сред ста ва. 

• Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 
• Пре по зна је ри зи ке и опа сно сти при ко ри шће њу ИКТ и у од

но су на то од го вор но по сту па.

5.Решавањепроблема
Уче ник ан га жу је сво је ин ди ви ду ал не ка па ци те те (зна ње из 

раз ли чи тих пред ме та, ис ку ство сте че но из ван шко ле, као и ин те
лек ту ал не, емо ци о нал не и со ци јал не спо соб но сти) и дру ге ре сур се 
ко ји му сто је на рас по ла га њу (раз ли чи ти из во ри ин фор ма ци ја, ала
ти, књи ге, ис ку ство дру гих уче ни ка, на став ни ка и дру гих осо ба из 
школ ског и ван школ ског окру же ња, итд.), се лек тив но и свр сис ход
но их ко ри сти, ис тра ја ва у ре ша ва њу про бле ма и про на ла зи/осми
шља ва де ло твор но ре ше ње за ја сно или ре ла тив но ја сно де фи ни
са не про блем ске си ту а ци је за ко је не по сто ји очи глед но ре ше ње, 
а ко је се ја вља ју то ком уче ња и при ли ком уче шћа у жи во ту шко ле.

• Ис пи ту ју ћи про блем ску си ту а ци ју, уче ник иден ти фи ку је 
огра ни че ња и ре ле вант не ка рак те ри сти ке про блем ске си ту а ци је и 
раз у ме ка ко су оне ме ђу соб но по ве за не. 

• Уче ник про на ла зи/осми шља ва мо гу ћа ре ше ња про блем ске 
си ту а ци је. 

• Уче ник упо ре ђу је раз ли чи та мо гу ћа ре ше ња про блем ске 
си ту а ци је пре ко ре ле вант них кри те ри ју ма, уме да об ја сни шта су 
пред но сти и сла бе стра не раз ли чи тих ре ше ња и да се опре де ли за 
бо ље ре ше ње. 

• Уче ник при пре ма при ме ну иза бра ног ре ше ња, пра ти ње го ву 
при ме ну ускла ђу ју ћи се са но вим са зна њи ма ко је сти че то ком при
ме не да тог ре ше ња и успе ва да ре ши про блем ску си ту а ци ју. 

• Уче ник вред ну је при ме ну да тог ре ше ња, иден ти фи ку је ње
го ве до бре и сла бе стра не и фор му ли ше пре по ру ке за на ред но ис
ку ство са истим или слич ним про блем ским си ту а ци ја ма. 

6.Сарадња

Уче ник је спо со бан да се у са рад њи са дру ги ма или као члан 
гру пе ан га жу је на за јед нич ком ре ша ва њу про бле ма или ре а ли за ци
ји за јед нич ких про је ка та. Уче ству је у за јед нич ким ак тив но сти ма 
на кон струк ти ван, од го во ран и кре а ти ван на чин афир ми шу ћи дух 
ме ђу соб ног по што ва ња, рав но прав но сти, со ли дар но сти и са рад ње. 
Ак тив но, ар гу мен то ва но и кон струк тив но до при но си ра ду гру пе 
у свим фа за ма груп ног ра да: фор ми ра ње гру пе, фор му ли са ње за
јед нич ких ци ље ва, уса гла ша ва ње у ве зи са пра ви ли ма за јед нич ког 
ра да, фор му ли са ње оп ти мал ног на чи на за оства ре ње за јед нич ких 
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ци ље ва на осно ву кри тич ког раз ма тра ња раз ли чи тих пред ло га, 
по де ла уло га и ду жно сти, пре у зи ма ње од го вор но сти за од ре ђе не 
ак тив но сти, над гле да ње за јед нич ког ра да и ускла ђи ва ње по стиг ну
тих до го во ра са но вим ис ку стви ма и са зна њи ма до ко јих се до ла
зи то ком за јед нич ког ра да и са рад ње. У про це су до го ва ра ња уме 
да из ра зи сво ја осе ћа ња, уве ре ња, ста во ве и пред ло ге. По др жа ва 
дру ге да из ра зе сво је по гле де, при хва та да су раз ли ке у по гле ди ма 
пред ност груп ног ра да и по шту је дру ге ко ји има ју дру га чи је по гле
де. У са рад њи са дру ги ма за ла же се да се од лу ке до но се за јед нич
ки на осно ву ар гу ме на та и при хва ће них пра ви ла за јед нич ког ра да.

• Кон струк тив но, ар гу мен то ва но и кре а тив но до при но си ра ду 
гру пе, уса гла ша ва њу и оства ре њу за јед нич ких ци ље ва. 

• До при но си по сти за њу до го во ра о пра ви ли ма за јед нич ког 
ра да и при др жа ва их се то ком за јед нич ког ра да. 

• Ак тив но слу ша и по ста вља ре ле вант на пи та ња по шту ју ћи 
са го вор ни ке и са рад ни ке, а ди ску си ју за сни ва на ар гу мен ти ма. 

• Кон струк тив но до при но си ре ша ва њу раз ли ка у ми шље њу и 
ста во ви ма и при то ме по шту је дру ге као рав но прав не чла но ве гру пе. 

• Ан га жу је се у ре а ли за ци ји пре у зе тих оба ве за у окви ру груп
ног ра да на од го во ран, ис тра јан и кре а ти ван на чин. 

• Уче ству је у кри тич ком, ар гу мен то ва ном и кон струк тив ном 
пре и спи ти ва њу ра да гру пе и до при но си уна пре ђе њу ра да гру пе. 

7.Одговорноучешћеудемократскомдруштву

Уче ник је спо со бан да ак тив но, ком пе тент но, кри тич ки и од го
вор но уче ству је у жи во ту шко ле, за јед ни ца ко ји ма при па да, као и у 
ши рем де мо крат ском дру штву, ру ко во де ћи се пра ви ма и од го вор но
сти ма ко је има као при пад ник за јед ни це и као гра ђа нин. При хва та и 
по шту је дру ге као ауто ном не и јед на ко вред не осо бе. Сво јим ак тив
но сти ма у за јед ни ци до при но си за шти ти и не го ва њу људ ских и ма
њин ских пра ва, ху ма ни стич ких вред но сти и основ них де мо крат ских 
вред но сти и прин ци па. Ко ри сти пра во из бо ра кул ту ре, суб кул ту ре и 
тра ди ци је ко је ће не го ва ти и афир ми са ти, по шту ју ћи пра во дру гих 
да не гу ју и афир ми шу дру га чи је кул ту ре, суб кул ту ре и тра ди ци је. 
По шту је рав но прав ност раз ли чи тих за јед ни ца и њи хо вих тра ди ци
ја и иден ти те та. По себ но во ди ра чу на о мо гу ћој мар ги на ли за ци ји 
или дис кри ми на ци ји сво је или дру гих за јед ни ца и ак тив но из ра жа ва 
со ли дар ност са они ма ко ји су дис кри ми ни са ни или мар ги на ли зо ва
ни. Уме да се удру жу је са дру ги ма ка ко би ан га жо ва но, то ле рант но, 
ар гу мен то ва но и кри тич ки за сту па ли од ре ђе не ста во ве, ин те ре се и 
по ли ти ке по шту ју ћи пра ва оних ко ји за сту па ју су прот ста вље не ини
ци ја ти ве, као и пра ви ла и про це ду ре за до но ше ње од лу ка.

• Ак тив но уче ству је у жи во ту шко ле и за јед ни це та ко што по
шту је дру ге уче сни ке као јед на ко вред не ауто ном не осо бе и њи хо
ва људ ска и ма њин ска пра ва и та ко што се су прот ста вља раз ли чи
тим фор ма ма на си ља и дис кри ми на ци је. 

• Сво јим ак тив но сти ма у шко ли и за јед ни ци афир ми ше дух 
то ле ран ци је, рав но прав но сти и ди ја ло га. 

• Кри тич ки и ар гу мен то ва но уче ству је у раз ма тра њу отво ре
них пи та ња за ко ја је за ин те ре со ван по шту ју ћи раз ли ке у ми шље
њу и ин те ре си ма и да је лич ни до при нос по сти за њу до го во ра. 

• Има осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ним кул тур ним за јед ни
ца ма, ло кал ној за јед ни ци, ре ги о ну у ко јем жи ви, ши рем дру штву, 
др жа ви Ср би ји и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у ко је је Ср би ја 
укљу че на. 

• Из ра жа ва на афир ма ти ван на чин свој иден ти тет и по шту је 
дру га чи је кул ту ре и тра ди ци је и та ко до при но си ду ху ин тер кул ту
рал но сти. 

• На из бо ри ма уме да се опре де ли за по ли тич ке иде је и про
гра ме за ко је сма тра да на нај бо љи на чин до при но се оства ре њу 
лич не и дру штве не до би ти и по шту је пра во дру гих на дру га чи је 
опре де ље ње. 

• За ла же се за со ли дар ност и уче ству је у ху ма ни тар ним ак
тив но сти ма. 

8.Одговоранодноспремаздрављу

Уче ник при ку пља ин фор ма ци је о те ма ма у ве зи са ри зи ци
ма, очу ва њем и уна пре ђе њем пси хо фи зич ког здра вља. Про су ђу је 

ре ле вант не окол но сти и, по по тре би, до но си од лу ке и/или се укљу
чу је у ак тив но сти зна чај не за пре вен ци ју бо ле сти и очу ва ње здра
вља. Све стан је свих ди мен зи ја здра вља (фи зич ко, мен тал но, со
ци јал но, емо ци о нал но здра вље). По зна је фак то ре ко ји до при но се 
здра вљу или га угро жа ва ју и им пли ка ци ја њи хо вог де ло ва ња по 
по је дин ца, гру пу или за јед ни цу. Сво јим по на ша њем, као по је ди
нац и део раз ли чи тих гру па и за јед ни ца, про мо ви ше здра вље, за
шти ту здра вља и здра ве сти ло ве жи во та.

• По зна је основ не са стој ке хра не и про ме не ко је ути чу на њен 
ква ли тет; раз у ме зна чај пра вил не ис хра не и аде кват не пре ра де хра
не за очу ва ње здра вља. 

• По зна је ка рак те ри сти ке основ них за ра зних бо ле сти, њи хо ве 
иза зи ва че и ме ре пре вен ци је. 

• Раз у ме зна чај ле ко ва и пра вил ног на чи на њи хо ве упо тре бе 
за очу ва ње здра вља. 

• По зна је мо гу ће по сле ди це ко ри шће ња ни ко ти на, ал ко хо ла и 
дру гих пси хо ак тив них суп стан ци. 

• Би ра стил жи во та има ју ћи на уму до бре стра не и ри зи ке тог 
из бо ра (нпр. ак тив но ба вље ње спор том, ве ге та ри јан ска ис хра на). 

• Уме да пру жи пр ву по моћ. 

9.Одговоранодноспремаоколини

Од го во ран од нос пре ма око ли ни под ра зу ме ва по зна ва ње и 
не по сре дан до жи вљај при ро де; уви ђа ње зна ча ја ко ји при ро да има 
за одр жа ва ње жи во та на Зе мљи; раз у ме ва ње ме ђу за ви сно сти жи
вог све та, при род них ре сур са и кли мат ских усло ва за одр жа ње 
жи во та; очу ва ње ње го ве ра зно вр сно сти, еко ло шких ста ни шта и 
кли мат ских усло ва; ак тив но уче ство ва ње у не го ва њу здра вих за
јед ни ца. Уче ник по зна је ка ко људ ске ак тив но сти мо гу да уна пре
де или угро зе жи вот ну сре ди ну и одр жив раз вој. Спре ман је да се 
укљу чи у ак тив но сти усме ре не ка очу ва њу окру же ња у ко јем жи
ви, ра ди и уч

• Раз у ме кон цепт здра вог и без бед ног окру же ња (во да, ва здух, 
зе мљи ште) за жи вот љу ди и спре ман је да се ак тив но ан га жу је у 
за шти ти и уна пре ђе њу ква ли те та жи во та у за јед ни ци. 

• По ка зу је раз у ме ва ње и спрем ност за ан га жо ва ње у за шти ти 
при ро де и упра вља њу ре сур си ма тaкo дa сe нe угрoжaвa мoгућнoст 
бу ду ћих гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe. 

• Про це њу је ри зи ке и ко ри сти од упо тре бе не ких суп стан ци 
по око ли ну и здра вље љу ди и од го вор но по сту па са њи ма (пра вил
но их скла ди шти и од ла же от пад). 

• По зна је фак то ре ко ји ути чу на за га ђе ње зе мљи шта, во де и 
ва зду ха, раз у ме и пред ви ђа по сле ди це њи хо ве упо тре бе. 

• Уви ђа пред но сти и не до стат ке ко ри шће ња раз ли чи тих из во
ра енер ги је. 

• Раз у ме зна чај и ко ри сти мо гућ но сти ре ци кли ра ња. 

10.Естетичкакомпетенција

Уче ник је упо знат са кул тур ним на сле ђем људ ске за јед ни це, 
има свест о вред но сти умет нич ких и кул тур них де ла и њи хо вог зна
ча ја за раз вој дру штва. Есте тич ка ком пе тен ци ја иде ко рак да ље од 
то га, ка пре по зна ва њу ме ђу по ве за но сти раз ли чи тих фор ми и сред
ста ва умет нич ког из ра жа ва ња. Све стан је зна ча ја естет ске ди мен
зи је у сва ко днев ном жи во ту, има кри тич ки од нос пре ма упо тре би и 
зло у по тре би есте ти ке. Уче ник се оспо со бља ва да ис ка зу је опа жа
ња, осе ћа ња и иде је у ве зи са умет нич ким из ра зи ма у раз ли чи тим 
ме ди ји ма, да кул ти ви ше кул тур не на ви ке, да из гра ђу је ауто ном не 
естет ске кри те ри ју ме и пре фе рен ци је и су ди у скла ду с њи ма.

• По зи тив но вред ну је до при нос кул ту ре и умет но сти раз во ју 
људ ске за јед ни це; све стан је ме ђу соб них ути ца ја кул ту ре, на у ке, 
умет но сти и тех но ло ги је. 

• По ка зу је осе тљи вост за естет ску ди мен зи ју у сва ко днев ном 
жи во ту и има кри тич ки од нос пре ма упо тре би и зло у по тре би есте
ти ке. 

• Има из гра ђе не пре фе рен ци је умет нич ких и кул тур них сти
ло ва и ко ри сти их за обо га ћи ва ње лич ног ис ку ства. 

• По ве зу је умет нич ка и кул тур на де ла са исто риј ским, дру
штве ним и ге о граф ским кон тек стом њи хо вог на стан ка. 
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• Уме да ана ли зи ра и кри тич ки вред ну је умет нич ка де ла ко ја 
су пред став ни ци раз ли чи тих сти ло ва и епо ха, као и де ла ко ја од
сту па ју од ка рак те ри сти ка до ми нант них пра ва ца. 

• Вред ну је ал тер на тив не умет нич ке фор ме и из ра зе (суб кул
тур на де ла). 

11.Предузимљивостипредузетничкакомпетенција

Кроз обра зо ва ње за пред у зет ни штво, уче ник се учи ор га ни
за ци о ним ве шти на ма и спо соб но сти ма, укљу чу ју ћи раз ли чи те 
ин тер пер со нал не ве шти не, као и ор га ни за ци ју про сто ра, упра вља
ње вре ме ном и нов цем. Уче ник је оспо со бљен за ком плек сно пла
ни ра ње и од лу чи ва ње ко је под ра зу ме ва по што ва ње ви ше усло ва 
исто вре ме но. Уме да осми шља ва про јек те у скла ду са уна пред по
ста вље ним зах те ви ма. Зна ка ко да се упо зна са ка рак те ри сти ка ма 
од ре ђе них по сло ва и рад них ме ста, спре ман је на во лон тер ско ан
га жо ва ње и ко ри шће ње раз ли чи тих мо гућ но сти за сти ца ње рад ног 
ис ку ства.

• Уче ник раз у ме ва жност лич не ак ти ва ци је и по ка зу је ини ци
ја ти ву у упо зна ва њу са ка рак те ри сти ка ма тр жи шта ра да (зах те ви 
по је ди них рад них ме ста, на чин функ ци о ни са ња ин сти ту ци ја, по
зи ци о ни ра ње у све ту би зни са). 

• Раз у ме прин ци пе функ ци о ни са ња тр жи шта ра да и схва та 
нео п ход ност стал ног уса вр ша ва ња у скла ду са раз во јем тр жи шта 
и зах те ви ма по сло да ва ца. 

• Уме да иден ти фи ку је и аде кват но пред ста ви сво је спо соб но сти 
и ве шти не („ја ке стра не ”); уме да на пи ше CV и мо ти ва ци о но пи смо. 

• Уме да ис ка же и за сту па сво је иде је, и да ути че на дру ге, 
кроз раз вој ве шти не јав ног го во ра, пре го ва ра ња и ре ша ва ња кон
фли ка та. 

• Има спо соб ност по ста вља ња аде кват них и ре ал них ци ље ва 
про це њу ју ћи и при хва та ју ћи ри зи ке; пла ни ра ре сур се и упра вља 
њи ма (зна ња и ве шти не, вре ме, но вац, тех но ло ги је и дру ги ре сур
си) и усред сре ђен је на по сти за ње ци ље ва. 

• Зна да ко му ни ци ра с по сло дав ци ма; уме да пре го ва ра; спре
ман је да оба вља прак су и во лон ти ра по шту ју ћи до го во ре. 
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НАСТАВНИПРОГРАМ

Наставни план и програм остварује се у складу са: 
1. Правилником о наставном плану и програму за гимна

зију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и 
„Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 
2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 
17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010 и 7/2011) за природнома
тематички смер гимназије, и то са планом и програмом предмета:

1) српски језик и књижевност;
2) српски као нематерњи језик;
3) страни језик;
4) психологија;
5) филозофија;
6) физичко васпитање;
7) грађанско васпитање.
2. Правилником о наставном плану и програму предмета вер

ска настава („Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05).
Уколико се наставни план и програм остварује на језику на

ционалне мањине, програм језика и књижевности националне 
мањине остварује се у складу са Правилником о наставном пла
ну и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни 
гласник”, број 5/90 и „Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 
2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 
11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010 и 
7/2011) за природноматематички смер гимназије. 

Годишњи број часова преузетих програма треба прилагодити 
наставном плану Математичке гимназије.

СОЦИОЛОГИЈАСАПРАВИМАГРАЂАНА

Циљизадаци

Циљ предмета социологија са правима грађана јесте да уче
ници овладају основним појмовима социологије и принципима на 
којима функционише демократско друштво да би што успешније 
остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну приме
нљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, 
развоју и противуречностима савременог друштва, како би разви
ли кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у де
мократски уређеном мултикултуралном друштву.

Задаци наставе социологије са правима грађана су да ученици:
– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним 

појавама и повезаности појединца и друштва;
– унапреде способности заузимања критичког и ангажованог 

става према друштву и друштвеним институцијама; 
– развију способности за улогу одговорног грађанина, за жи

вот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
– упознају уставна права и уставом и законима предвиђене 

инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу, 
тј. у вршењу власти и политичком животу уопште  почев од избо
ра, гласања на референдуму итд

– усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем 
у складу са основним (универзалним) вредностима правде, исти
не, слободе, поштења и личне одговорности; 

– развију лични и национални идентитет у духу мултикул
турализма, поштовања и очувања националне и светске културне 
баштине;

– унапреде и прошире општу културу;
– јачају осетљивост у односу на постојање друштвених нејед

накости (економских, образовних, родних, класних, етничких, гло
балних...);

– развију спремност за успостављање активног односа према 
решавању друштвених проблема, покрећу акције и преузимају од
говорност за личне одлуке;

– унапреде способност да самостално проналазе релевантне 
информације и да успоставе критички однос према њима;

– унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и 
исказивања аргументованог става;

– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из 
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;

– унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са 
другима (групног рада, тимског рада).

IIIразред
 (2 часа недељно, 70 часова годишње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ 

1. Одређење предмета и метода социологије
2. Настанак социологије
3. Модерно и савремено друштво
4. Појединац, култура и друштво

II ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ 

1. Друштвена структура и систем: групе, организације, ин
ституције

2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост
3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштве

ни положаји, моћ, углед
4. Друштвене неједнакости
5. Друштвене промене и развој
6. Друштво и становништво

III ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА 

1. Сфера рада
2. Економски аспекти друштва
3. Политика
4. Култура
5. Религија
6. Етнички аспекти друштва
7. Идеологија
8. Породица

IV ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА 

1. Социјалнопатолошке појаве
2. Друштво и простор
3. Еколошки проблеми
4. Глобализација
5. Млади у савременом друштву

V ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 

1. Сувереност народа и сувереност грађана
2. Облици непосредне демократије, вишестраначки систем и 

избори
3. Права припадника националних мањина

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Програм Социологије са правима грађана подразумева да се 
пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним предме
тима као што су грађанско васпитање, историја, филозофија, српски 
језик и књижевност, психологија, музичка култура, ликовна култура, 
као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности.

Садржај програма и начин његове реализације треба да обез
беде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не 
односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овла
давање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. 
Предвиђене садржаје треба презентовати кроз пет тематских обла
сти, које третирају различите теоријске и практичне аспекте. 

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код 
ученика развија критички однос према постојећем и способност пре
познавања правних цивилизацијских вредности, као и спремност за 
активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.
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Наставницима се препоручује да са ученицима дискутују о 
специфичностима ових приступа, као и да користе примере кон
кретних истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру 
школе организују интерно социолошко истраживање на неку од 
тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету 
нашег образовног система; млади и слободно време; укључивање 
младих у процес политичког одлучивања, млади и политички про
цеси у Србији, млади и политичке партије, проблем алкохолизма 
или наркоманије код младих...). 

Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјали
зације сматрамо посебно важним јер они представљају неопход
ни појмовни апарат за разумевање основних облика друштвеног 
живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног 
система у складу са основним вредностима правде, истине, сло
боде, поштења и личне одговорности и допринети развоју личног 
и националног идентитета уз развијање мултикултурализма. 
Препоручује се наставницима да ове појмове проширују и стал
но користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да 
ученици увиде да је свет културе омеђен управо људским потре
бама, нормама и вредностима, да оне посредују између човека и 
друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и 
човека као индивидуално и социјално биће. 

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је тре
ба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о разли
читим облицима неједнакости (економских, образовних, родних, 
класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите со
цијалне и историјске изворе и последице по појединца и друштво. 
Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, 
облицима и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начини
ма за њихово евентуално ублажавањс или искорењивање.

Проблему друштвене промене и развоја треба приступити 
кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства стал
ности и променљивости. Упознавање ученика са раним и савре
меним теоријским концептима о друштвеној промени и њеним 
покретачким механизмима и облицима треба комбиновати са уче
ничким радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изне
тих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о 
врстама. квалитету и последицама друштвених промена у нашем 
друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити поло
жај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне нејед
накости, које утичу на степен њихове властите социјалне слободе, 
како би били у позицији да критички промисле и одговоре који је 
то пут ка друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде 
значај друштвених промена на личном и општем плану. 

Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да кори
сте и другу литературу релевантну за социологију са правима грађана 
(Устав, оригинална ауторска дела, бројна теоријска и емпиријска со
циолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, 
али и – интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране 
филмове, аудио или видео записе), јер су то облици комуникације 
блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати многи 
проблеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници 
користе различите изворе информација и да на њих упућују ученике, 
али и да оспособе ученике да самостално проналазе одговарајуће ин
формације и да успоставе критички однос према њима.

Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење разли
читих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и по
већавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се 
одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке 
наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким ак
тивностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је при
менити и друге различите облике радионичарског рада (симултана 
индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, групна 
дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника акти
вног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, 
упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног 
рада. Коришћењем интерактивних метода у презентовању одређе
них тематских области и појмова ученике треба подстаћи да кри
тички преиспитају властита, односно лична и социјална искуства 

и интерпретирају их на начин који доприноси бољем разумевању 
актуелних процеса унутар српског и ширег глобалног друштвеног 
контекста. Ученике треба подстицати да проналазе информације, 
да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да 
унапређују културу дијалога, да аргументовано заступају или оспо
равају одређена становишта или сопствене ставове.

Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред 
степена усвојеног знања, сваку од поменутих активности ученика, 
јер је то добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоева
луацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике тре
ба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак 
у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак 
других ученика у групи, увек уз одговарајућу аргументацију.

ИСТОРИЈА
Циљизадаци

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања 
и развијање историјске свести; разумевање историјског простора 
и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истак
нутих личности; развијање индивидуалног и националног иден
титета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и 
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света 
(у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 
унапређивање функционалних вештина и компетенција неопход
них за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, 
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и об
разлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, 
развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспо
собљавање за ефикасно коришћење информационокомуникацио
них технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања 
и свести о важности неговања културноисторијске баштине.

Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој историји 

(политичкој, економској, друштвеној, културној, итд.), да разумеју 
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;

– разумеју да национална историја представља саставни део 
регионалне, европске и глобалне историје;

– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости самосталном анализом различитих историјских извора и 
литературе, и проналажењем и систематизовањем стечених ин
формација;

– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и ко
ришћење информација датих у различитим симболичким модали
тетима (историјске карте, графикони, табеле, и др.), и њихово по
везивање са претходним историјским знањем;

– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих 
историјских догађаја;

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних 
наставних предмета;

– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;

– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски 
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог, итд.); 

– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тивни став према учењу;

– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.

Iразред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА
УВОД

Историја као наука и наставни предмет; однос историје према 
другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периодизација.
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ПРАИСТОРИЈА

Жи вот љу ди у пра и сто ри ји; вер ска схва та ња и по че ци ли ков
них умет но сти; пра и сто риј ска на ла зи шта и кул ту ре на цен трал ном 
Бал ка ну.

СТА РИ ВЕК
ДруштвоидржавеСтарогистока:
По јам Ста рог ис то ка и ге о граф ски усло ви тог под руч ја. Нај

зна чај ни је др жа ве и њи хо во дру штве но и др жав но уре ђе ње. 
ДруштвоидржавестарихГркаиРимљана: 
Нај ста ри ја исто ри ја Грч ке (Крит скоми кен ско и Хо мер ско до

ба), Ати на и Спар та, Грч копер сиј ски ра то ви, Пе ло по не ски рат. Хе
ле ни зам – осва ја ња Алек сан дра Ве ли ког и ње го во цар ство. Исто ри ја 
ста рог Ри ма у до ба кра ље ва, ре пу бли ке и цар ства – дру штве ни од но
си и др жав но уре ђе ње, осва ја ња, Ве ли ка се о ба на ро да и пад За пад
ног рим ског цар ства, Бал кан ско по лу о стр во под рим ском вла шћу. 

Религијаикултурнонаслеђестарогвека: 
Вер ска схва та ња на ро да Ста рог ис то ка, Гр ка и Ри мља на; по

ја ва и ши ре ње хри шћан ства. Кул ту ра и на у ка ста рог ве ка и њи хо во 
на сле ђе у са вре ме ном до бу.

СРЕД ЊИ ВЕК

Друштво,државаикултура

Великасеобанарода: 
Вар вар ске др жа ве на те ри то ри ји не ка да шњег За пад ног рим

ског цар ства (при вре да, дру штво и ути цај рим ског на сле ђа). Раз вој 
Фра нач ке др жа ве до сре ди не IX ве ка. 

ОсобеностиразвојадруштваидржаваузападнојЕвропи: 
На ту рал на при вре да и ор га ни за ци ја и вр сте вла сте лин ских 

по се да. Фе у дал на хи је рар хи ја. Основ не од ли ке ра но фе у дал не др
жа ве – кра љев ски двор и дру жи не. Ста ле шка мо нар хи ја као др
жа ва раз ви је ног фе у да ли зма (на при ме ру Фран цу ске од XII до 
XV ве ка). Дру штве на и по ли тич ка уло га сред њо ве ков них гра до ва 
(при ме ри ита ли јан ских гра до ва – ко му на).

РазвојпривредеусредњовековнојЕвропи: 
Про ме не на фе у дал ном по се ду; одва ја ње за нат ства од по љо

при вре де; об но ва, раз вој и уре ђе ње гра до ва. 
ОсобеностиразвојадруштваидржавеуВизантији: 
Ути цај рим ског на сле ђа, по ку шај об но ве Рим ског цар ства (Ју

сти ни јан), фе у да ли за ци ја, зна чај хри шћан ства и Цр кве, од но си с 
Ју жним Сло ве ни ма и оста лим на ро ди ма Бал ка на. 

Особеностиразвиткаисламскогдруштваидржаве: 
Ислам и ства ра ње ара бљан ске др жа ве, дру штве но и др жав

но уре ђе ње Ка ли фа та. Од но си са Ви зан ти јом и др жа ва ма за пад не 
Евро пе. Рас пад Ка ли фа та и на ста нак но вих му сли ман ских др жа ва.

СредњовековнедржавеИсточнихиЗападнихСловена: 
При ме ри Ру си је, Пољ ске, Че шке. 
Религијаињенутицајнасредњовековнисвет: 
Хри шћан ство, ислам и ју да и зам као ре ли ги је Евро пе и Сре до

зе мља. Хри шћан ска цр ква у за пад ној Евро пи – уло га пап ства, цр
кве ни ре до ви, је ре си, кр ста шки ра то ви. Цр кве ни рас кол 1054. го
ди не. Пра во слав на цр ква и ње на уло га и зна чај. Ју да и зам и ислам.

Средњовековнакултура: 
Кул тур не обла сти и њи хо ва обе леж ја на про сто ру Евро пе и 

Сре до зе мља. Кул ту ра у за пад ној Евро пи – Ка ро лин шка ре не сан
са, ви те шка и град ска кул ту ра, шко ле и уни вер зи те ти, умет ност. 
Ви зан тиј ска кул ту ра – хе ле ни стич ко и рим ско на сле ђе, умет ност, 
књи жев ност, ре не сан са Па ле о ло га. Ислам скоарап ска кул ту ра – 
на у ка, фи ло зо фи ја, књи жев ност и умет ност.

Србиињиховоокружењеусредњемвеку:
На се ља ва ње Сло ве на на Бал кан ском по лу о стр ву. Од нос пре

ма ста ро се де о ци ма и су се ди ма. На се ља ва ње Ма ђа ра и Бу га ра. На
ста нак пр вих срп ских др жа ва. По кр шта ва ње. По сле ди це цр кве ног 
рас ко ла. Срп ска др жа ва у не ма њић ком пе ри о ду – Сте фан Не ма ња, 
про гла ше ње кра љев ства (Сте фан Пр во вен ча ни) и сти ца ње цр кве не 
са мо стал но сти (Све ти Са ва), успон и ши ре ње Ср би је (Урош I, Ми
лу тин, Сте фан Де чан ски), про гла ше ње цар ства (Сте фан Ду шан). 
Бо сна од XII до XIV ве ка – бо гу мил ство, ја ча ње др жа ве (Стје пан II 
и Тврт ко I). Ду бров ник – дру штве но и др жав но уре ђе ње.

Српскасредњовековнакултура: 
Књи жев ност, умет ност, кул тур не ве зе са су се ди ма, зна чај ни 

кул тур ноисто риј ски спо ме ни ци.
СрбииосталибалканскинародиуборбипротивОсман

лија:
Сла бље ње бал кан ских др жа ва (Ср би је, Ви зан ти је, Бу гар ске и 

Бо сне) у дру гој по ло ви ни XIV ве ка. Тур ци Осман ли је и њи хо ва пр
ва осва ја ња, Ма рич ка бит ка и бој на Ко со ву, пад Бу гар ске, Срп ска 
де спо то ви на; Бо сна у XV ве ку, пад Ср би је, Бо сне, Хер це го ви не и 
Зе те; по сле ди це осман лиј ских осва ја ња.

НО ВИ ВЕК
ЕвропаупериодуодXVIдоXVIIIвека

Развојпривреде,друштваидржавеодкрајаXVдокраја
XVIIIвека: 

Ве ли ка ге о граф ска от кри ћа и њи хов ути цај на европ ску при
вре ду. Ма ну фак тур на про из вод ња, по раст тр го ви не и раз вој бан
кар ства. Ап со лу ти стич ка мо нар хи ја, про све ће ни ап со лу ти зам.

КултурнеиверскеприликеуЕвропи: 
Ху ма ни зам и ре не сан са – раз ви так умет но сти и на у ке. Ре

фор ма ци ја у Не мач кој; кал ви ни зам; осо бе но сти ре фор ма ци је у 
Ен гле ској и скан ди нав ским зе мља ма. Ре фор ма ци ја у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. Про ти вре фор ма ци ја (ка то лич ка ре ак ци ја) у Евро пи. 
Про све ти тељ ство; раз вој при род них и дру штве них на у ка.

ЕвропаисветодкрајаXVIIIдосрединеXIXвека 

Развојпривреде,друштваидржавеодкрајаXVIIIдосре
динеXIXвека: 

Ин ду стриј ска ре во лу ци ја и ње не по сле ди це у при вре ди и 
дру штву; про ме не у са о бра ћа ју и тр го ви ни; еко ном ски ли бе ра ли
зам; бор ба за пре власт на свет ском тр жи шту. По ја ва и раз вој рад
нич ког по кре та. 

Грађанскереволуцијеипојаванације: 
Устав ност и на че ла по де ле вла сти. Осо бе но сти ре во лу ци ја 

у по је ди ним зе мља ма (Ни зо зем ска, Ен гле ска, Се вер на Аме ри ка, 
Фран цу ска). Еко ном ски, дру штве ни и кул тур ни ко ре ни на стан ка 
мо дер них на ци ја. 

СрбиињиховоокружењеодXVIдосрединеXIXвека

Србиисуседнинародиподосманлијскомвлашћуиства
рањенационалнихдржава: 

Др жав но и дру штве но уре ђе ње Осман ског цар ства – по ло
жај срп ског на ро да; об ли ци от по ра осман ској вла сти; уло га Пећ ке 
па три јар ши је у исто ри ји срп ског на ро да; уче шће срп ског на ро да 
у ра то ви ма хри шћан ских си ла про тив Осман ли ја од XVI до XVI II 
ве ка; бу на про тив да хи ја и ток Пр вог срп ског устан ка; ор га ни за ци
ја уста нич ке др жа ве. Дру ги срп ски уста нак – ток устан ка, бор ба за 
до би ја ње ауто но ми је. Вла да ви на кне за Ми ло ша и уре ђе ње Кне же
ви не Ср би је (Сре тењ ски устав, уки да ње фе у да ли зма). Уста во бра
ни те љи и њи хо ва вла да ви на. Цр на Го ра – на ста нак др жа ве (Пе тар 
I, Пе тар II и Да ни ло Пе тро вић Ње гош). На ци о нал ни по кре ти су
сед них на ро да (Гр ка, Ру му на, Бу га ра, итд.).

СрбиподвлашћуХабзбурговацаиМлечана: 
Срп ски на род на про сто ри ма Вој не кра ји не, ци вил не Хр ват

ске и Сла во ни је; Ср би у Дал ма ци ји од XVI до XVI II ве ка; Бо сан
ски па ша лук од XVI до XVI II ве ка; се о бе Ср ба, Кар ло вач ка ми тро
по ли ја и ње на уло га у исто ри ји срп ског на ро да.

IIразред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

СветудругојполовиниXIXипочеткомXXвека

Друштвеноекономскеикултурнеприлике:
Еко ном ски на пре дак; дру га ин ду стриј ска ре во лу ци ја. По раст 

на ци о нал ног бо гат ства у раз ви је ним зе мља ма, дру штве но ра сло ја ва
ње, гра ђан ске и рад нич ке по ли тич ке стран ке. Оп ште од ли ке кул ту ре.
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Међународниодноси:
Ин те ре сне сфе ре ве ли ких си ла и по де ла ко ло ни ја у Ази ји и Афри

ци. Фор ми ра ње по ли тич ких и вој них са ве за и ме ђу на род не кри зе. 

Србија,ЦрнаГораињиховисуседиудругојполовиниXIXи
почеткомXXвека

СрбијаудругојполовиниXIXипочеткомXXвека:
Дру га вла да ви на Ми ло ша и Ми ха и ла Обре но ви ћа, на ме сни

штво и устав из 1869. го ди не; вла да ви на Ми ла на Обре но ви ћа, 
осло бо ди лач ки ра то ви 1876–1878. го ди не и сти ца ње не за ви сно сти; 
про гла ше ње кра ље ви не, на ста нак мо дер них по ли тич ких стра на ка, 
Ти моч ка бу на 1883. го ди не, срп скобу гар ски рат 1885. го ди не, вла
да ви на Алек сан дра Обре но ви ћа; Мај ски пре врат и успон де мо кра
ти је (Пе тар I Ка ра ђор ђе вић). Кул тур не при ли ке и при вред ни раз вој 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка.

ЦрнаГораудругојполовиниXIXипочеткомXXвека:
Осло бо ди лач ки рат 1876–1878. го ди не и сти ца ње не за ви сно

сти; ап со лу ти зам кња за Ни ко ле Пе тро ви ћа; устав из 1905. го ди не и 
стра нач ке бор бе, про гла ше ње кра ље ви не.

СрбиуАустроугарскојудругојполовиниXIXипочетком
XXвека:

Аустроугар ска на год ба и ње не по сле ди це; по крет Све то за ра 
Ми ле ти ћа и цр кве ношкол ска ауто но ми ја; по ло жај Ср ба у Вој ној 
кра ји ни, ци вил ној Хр ват ској и Сла во ни ји. Хр ват скосрп ска ко а ли
ци ја. Бо сна и Хер це го ви на под аустро у гар ском вла шћу – оку па ци
о ни ре жим, на ци о нал ни од но си, аграр но пи та ње, анек си ја. 

Балканскиратови:
Су прот но сти из ме ђу бал кан ских др жа ва; Бал кан ски са вез; 

Пр ви и Дру ги бал кан ски рат и њи хов исто риј ски зна чај. 

ПрвисветскиратиреволуцијеуРусијииЕвропи

Првисветскират:
Ка рак тер ра та и глав ни фрон то ви, ток ра та и нај зна чај ни је 

бит ке; Фе бру ар ска и Ок то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји; ре во лу ци је у 
Не мач кој и Ма ђар ској. Рас пад цар ста ва. Ср би ја и Цр на Го ра у ра ту 
(Цер ска, Ко лу бар ска и Мој ко вач ка бит ка, Со лун ски фронт); ју го
сло вен ска иде ја (Ни шка, Крф ска и Же нев ска де кла ра ци ја); про гла
ше ње Кра ље ви не СХС.

Светизмеђудвасветскарата

Друштвене,политичке,привреднеикултурнеприлике:
Дру штве не при ли ке и пре ви ра ња, кри за де мо кра ти је и по ја

ва то та ли тар них иде ја (ко му ни зам, фа ши зам и на ци зам); рад нич ки 
по крет; при ли ке у СССРу; мо дер ни за ци ја при вре де; ве ли ка еко
ном ска кри за и мо де ли ње ног ре ша ва ња. Основ не од ли ке раз во ја 
кул ту ре. 

Међународниодноси:
По бед нич ке и по ра же не зе мље; Дру штво на ро да; за о штра

ва ње ме ђу на род них од но са; гра ђан ски рат у Шпа ни ји, ан шлус 
Аустри је, Мин хен ски спо ра зум, пакт Ри бен троп – Мо ло тов. 

Југославијаизмеђудвасветскарата:
Кон сти ту и са ње Кра ље ви не СХС и Ви дов дан ски устав; по ли

тич ке, еко ном ске и кул тур не при ли ке, на ци о нал но пи та ње; лич ни ре
жим кра ља Алек сан дра и устав из 1931. го ди не; на ме снич ки ре жим 
– вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ства ра ње Ба но ви не Хр ват ске и вла да 
Цвет ко вић – Ма чек (1939); спољ на по ли ти ка ју го сло вен ске др жа ве.

Другисветскират

СветуДругомсветскомрату:
Ка рак тер ра та и глав ни фрон то ви; по бе де си ла осо ви не у пр вој 

фа зи ра та; обра зо ва ње Ан ти фа ши сти ке ко а ли ци је; пре крет ни це у 
ра ту (Ста љин град и Ел Ала мејн). Ге но цид, Хо ло ка уст и кон цен тра
ци о ни ло го ри. По кре ти от по ра у Евро пи. Са ве знич ке кон фе рен ци је 
(Те хе ран, Јал та, Потс дам); су прот но сти ме ђу са ве знич ким си ла ма.

ЈугославијауДругомсветскомрату:
При сту па ње Трој ном пак ту и вој ни пуч 27. мар та 1941., 

Април ски рат и вој ни слом, оку па ци ја, де о ба те ри то ри ја и кви
слин шки ре жи ми, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска и по ли ти ка ге но
ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма; устан ци и ор га ни зо ва ни 

по кре ти от по ра, ре во лу ци о нар но осва ја ње вла сти, гра ђан ски рат, 
нај зна чај ни је вој не опе ра ци је, са ве знич ка по ли ти ка пре ма Ју го сла
ви ји, осно ви но вог др жав ног уре ђе ња, за вр шне опе ра ци је за осло
бо ђе ње ју го сло вен ског про сто ра, жр тве ра та и до при нос са ве знич
кој по бе ди. 

СветиЈугославијапослеДругогсветскограта

Друштвене,политичкеипривреднеприлике:
Про ме на од но са сна га ме ђу ве ли ким си ла ма, хлад ни рат; 

ства ра ње бло ко ва; Уло га ОУН у очу ва њу ми ра, ан ти ко ло ни јал ни 
по кре ти; По крет не свр ста них. Свет у са вре ме ном до бу – рас пад 
СССР, не ста нак Ис точ ног бло ка, ЕУ, гло ба ли за ци ја, на уч нотех но
ло шка ре во лу ци ја.

ЈугославијапослеДругогсветскограта:
На ста нак ју го сло вен ске фе де ра ци је; по ли тич ке, еко ном ске 

и кул тур не при ли ке; од но си са Ин фор мби ро ом и За па дом; уло га 
Ју го сла ви је у По кре ту не свр ста них; са мо у прав ни кон цепт со ци ја
ли стич ког раз во ја, устав из 1974. го ди не и дез ин те гра ци ја СФРЈ; 
по ло жај срп ског на ро да из ван ре пу бли ка Ср би је и Цр не Го ре и 
се це си о ни стич ки ра то ви 1990тих, на ста нак но вих др жа ва; де мо
граф ске, еко ном ске и кул тур не по сле ди це не стан ка СФРЈ; пи та ње 
АП Ко со во и Ме то хи ја и НА ТО агре си ја на СРЈ; раз два ја ње Ср би је 
и Цр не Го ре.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

По ла зну тач ку про гра ма чи не циљ и за да ци пред ме та чи ја ре
а ли за ци ја тре ба да бу де при ла го ђе на уз ра сту и раз вој ним ка рак те
ри сти ка ма уче ни ка. Са др жа је тре ба при ла го ђа ва ти уче ни ци ма, ка
ко би нај лак ше и нај бр же до сти гли на ве де ни циљ. На став ник има 
сло бо ду да сам од ре ди рас по ред и ди на ми ку ак тив но сти за сва ку 
те му, ува жа ва ју ћи циљ и за дат ке пред ме та. 

Про грам се мо же до пу ни ти са др жа ји ма из про шло сти за ви ча
ја, чи ме се код уче ни ка по сти же ја сни ја пред ста ва о исто риј ској и 
кул тур ној ба шти ни у њи хо вом кра ју (ар хе о ло шка на ла зи шта, кул
тур ноисто риј ски спо ме ни ци, му зеј ске збир ке, итд.).

Ва жно је ис ко ри сти ти ве ли ке мо гућ но сти ко је исто ри ја као 
на ра тив ни пред мет пру жа у под сти ца њу уче нич ке ра до зна ло сти, 
ко ја је у осно ви сва ког са зна ња. На став ни са др жа ји тре ба да бу ду 
пред ста вље ни као при ча бо га та ин фор ма ци ја ма и де та љи ма, ка ко 
би исто риј ски до га ђа ји, по ја ве и про це си би ли пре до че ни ја сно, 
де таљ но и ди на мич но. На ста ва би тре ба ло да по мог не уче ни ци ма 
у ства ра њу што ја сни је пред ста ве не са мо о то ме шта се де си ло, 
већ и за што се де си ло и ка кве су по сле ди це про ис те кле. 

По себ но ме сто у на ста ви исто ри је има ју пи та ња, она ко ја по
ста вља на став ник уче ни ци ма, и она ко ја до ла зе од уче ни ка, под
стак ну та оним што су чу ли у учи о ни ци или што су са зна ли ван ње, 
ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја. До бро осми шље на пи
та ња на став ни ка има ју под сти цај ну функ ци ју за раз вој исто риј ског 
ми шље ња и кри тич ке све сти, ка ко у фа зи утвр ђи ва ња и си сте ма ти
за ци је гра ди ва, та ко и у об ра ди на став них са др жа ја. У за ви сно сти 
од ци ља ко ји на став ник же ли да оства ри, пи та ња мо гу има ти раз
ли чи те функ ци је: фо ку си ра ње па жње на не ки са др жај или аспект, 
под сти ца ње по ре ђе ња, тра га ње за по ја шње њем, итд. 

По жељ но је што ви ше ко ри сти ти раз ли чи те об ли ке ор га ни зо
ва не ак тив но сти уче ни ка (ин ди ви ду ал ни рад, рад у па ру, рад у гру
пи, ра ди о ни це или до ма ћи за да ци, као што су се ми нар ски ра до ви, 
пре зен та ци је, са мо стал ни и груп ни про јек ти). 

Да би схва тио до га ђа је из про шло сти, уче ник тре ба да их 
ожи ви у свом уму, у че му ве ли ку по моћ мо же пру жи ти упо тре ба 
раз ли чи тих исто риј ских тек сто ва, ка ра та и дру гих из во ра исто
риј ских по да та ка (до ку мен тар ни и игра ни ви део и ди ги тал ни ма
те ри ја ли, му зеј ски екс по на ти, илу стра ци је), оби ла же ње кул тур но
исто риј ских спо ме ни ка и по се те уста но ва ма кул ту ре.Ко ри шће ње 
исто риј ских ка ра та из у зет но је ва жно јер омо гу ћа ва уче ни ци ма да 
на очи гле дан и сли ко вит на чин до жи ве про стор на ко ме су се до
га ђа ји од ви ја ли, олак ша ва ју ћи им пра ће ње про ме на на од ре ђе ној 
те ри то ри ји. 
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Тре ба ло би ис ко ри сти ти и ути цај на ста ве исто ри је на раз ви ја
ње је зич ке и го вор не кул ту ре (бе сед ни штва), бу ду ћи да исто риј ски 
са др жа ји бо га те и опле ме њу ју је зич ки фонд уче ни ка. Нео п ход но је 
има ти у ви ду ин те гра тив ну функ ци ју исто ри је, ко ја у обра зов ном 
си сте му, где су зна ња по де ље на по на став ним пред ме ти ма, по ма же 
уче ни ци ма да схва те по ве за ност и усло вље ност ге о граф ских, еко
ном ских и кул тур них усло ва жи во та чо ве ка кроз про стор и вре ме.
Тре ба ло би из бе га ва ти фраг мен тар но и изо ло ва но уче ње исто риј
ских чи ње ни ца јер оно има нај кра ће тра ја ње у пам ће њу и нај сла
би ји тран сфер у сти ца њу дру гих зна ња и ве шти на. 

Ка ко би ци ље ви на ста ве исто ри је би ли што пот пу ни је оства
ре ни, пре по ру чу је се и при ме на ди дак тич ког кон цеп та мул ти пер
спек тив но сти.

Од ре ђе не те ме, по мо гућ но сти, тре ба ло би ре а ли зо ва ти са 
од го ва ра ју ћим са др жа ји ма из срод них пред ме та, а по себ ну па
жњу по све ти ти оспо со бља ва њу уче ни ка за ефи ка сно ко ри шће ње 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (упо тре ба ин тер не
та, пра вље ње Po wer po int пре зен та ци ја, ко ри шће ње ди ги тал них 
аудиови зу ел них ма те ри ја ла и из ра да ре фе ра та).

ГЕОГРАФИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве ге о гра фи је је раз вој ге о граф ског ло гич ког ми
шље ња и сти ца ње но вих зна ња, ве шти на и ста во ва из обла сти 
фи зич ке и дру штве не ге о гра фи је, ге о гра фи је све та и на ци о нал не 
ге о гра фи је Ср би је, нео п ход них за раз у ме ва ње са вре ме не свет ске 
ствар но сти и раз вој мо рал них вред но сти, то ле ран ци је, по што ва ња 
и при пад но сти мул ти ет нич ком, мул ти је зич ком и мул ти кул ту рал
ном све ту. 

Задаци на ста ве ге о гра фи је су да уче ни ци:
– уна пре ђу ју сте че на зна ња из ге о гра фи је и упо зна ју ме то де 

про у ча ва ња при род ноге о граф ских и дру штве ноге о граф ских по
ја ва, про це са, обје ка та и за ко ни то сти и њи хо ву уло гу у ства ра њу 
ге о граф ске сре ди не;

– сти чу но ва зна ња о раз во ју ге о граф ске сре ди не као ре зул та
ту де ло ва ња при род них и дру штве них по ја ва и про це са;

– сти чу но ва зна ња о ста нов ни штву, на се љи ма и при вре ди 
Ср би је и ње ном по ло жа ју, ме сту и уло зи у са вре ме ном све ту;

– упо зна ју ак ту ел ну и ком плек сну ге о граф ску ствар ност са
вре ме ног све та и раз ви ја ју вред но сне ста во ве нео п ход не за њи хов 
жи вот и рад;

– раз ви ја ју осе ћа ња со ци јал не при пад но сти соп стве ној на ци
ји и кул ту ри и до при но се очу ва њу и не го ва њу на ци о нал ног иден
ти те та; 

– раз ви ју свест о зна ча ју мул ти кул ту рал но сти и са рад ње из
ме ђу при пад ни ка раз ли чи тих гру па;

– ана ли зи ра ју и при ме њу ју но ве ин фор ма ци о ноко му ни ка ци
о не тех но ло ги је у ге о гра фи ји и уоча ва ју њи хов зна чај у ге о граф
ским са зна њи ма;

– раз ви ја ју свест о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти ти и очу
ва њу при род не и жи вот не сре ди не;

– уна пре ђу ју ве шти не и спо соб но сти за про на ла же ње, ана ли
зу, при ме ну и са оп шта ва ње ге о граф ских чи ње ни ца и за ко ни то сти; 

– уна пре ђу ју ве шти не ак тив ног, функ ци о нал ног и ко о пе ра
тив ног уче ња и развијaју мо ти ва ци ју за са мо стал но уче ње;

– раз ви ја ју спо соб но сти за уче ње и обра зо ва ње то ком це лог 
жи во та и укљу чи ва ње у ме ђу на род не и про фе си о нал не про це се. 

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју из ме ђу ге о
гра фи је и дру гих при род них и дру штве них на у ка.

Iразред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I УВОД

1. Увод у ге о гра фи ју (пред мет, по де ла, за да так про у ча ва ња).

II КАР ТА, КАР ТО ГРАФ СКИ МЕ ТОД У ГЕ О ГРА ФИ ЈИ И ГИС

1. Увод у ка тро гра фи ју: на ста нак и раз вој ана лог них ге о граф
ских ка ра та.

2. Ма те ма тич ка осно ва ге о граф ске кар те; кар то граф ски ме тод 
у ге о гра фи ји; по де ла ка ра та пре ма раз ме ру, са др жи ни и на ме ни.

3. Раз вој ди ги тал не кар то гра фи је; ГПС .
4. Осно ве ГИСа и на чин ње го вог ко ри шће ња.

III ЗЕ МЉА У СУН ЧЕ ВОМ СИ СТЕ МУ

1. Ко смос; Сун чев си стем.
2. Зе мља и оста ле пла не те у Сун че вом си сте му; Ме сец.

IV УНУ ТРА ШЊА ГРА ЂА ЗЕ МЉЕ И ГЕ О ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ ЗЕ
МЉИ НЕ КО РЕ

1. По ста нак и гра ђа Зе мље; ен до ге не си ле. 
2. Зе мљи не сфе ре (уну тра шње и спо ља шње); ге о ло шки раз вој 

Зе мљи не ко ре.
3. Гра ђа Зе мљи не ко ре: сте не и ми не ра ли. 

V РЕ ЉЕФ ЗЕ МЉИ НЕ ПО ВР ШИ НЕ

1. Тек то ни ка пло ча и маг ма ти зам.
2. Вул ка ни зам: вул кан ски об ли ци, ти по ви вул ка на, пост вул

кан ске по ја ве, вул кан ске зо не на Зе мљи.
3. Тек тон ски по кре ти: епи ро ге ни (тран сгре си ја и ре гре си ја) и 

оро ге ни (тан ген ци јал ни и ра ди јал ни). 
4. Се и змич ки по кре ти/зе мљо тре си: кла си фи ка ци ја/по ре кло 

зе мљо тре са; еле мен ти зе мљо тре са; ме ре ње ја чи не зе мљо тре са; 
тру сне зо не на Зе мљи у Ср би ји; ме то де пред ви ђа ња зе мљо тре са.

5. Раз о ра ва ње и рас па да ње сте на (фи зич ко и хе миј ско) и еро
зи ја тла. 

6. Про цес и об ли ци абра зи је.
7. Про цес и об ли ци флу ви јал не/ереч не еро зи је и аку му ла ци је.
8. Про цес и об ли ци кра шке еро зи је и аку му ла ци је.
9. Про цес и об ли ци гла ци јал не/лед нич ке еро зи је и аку му ла

ци је.
10. Про цес и об ли ци еол ске еро зи је и аку му ла ци је.

VI АТ МОС ФЕ РА

1. Ат мос фе ра: струк ту ра ат мос фе ре, са став ва зду ха, кли мат
ски еле мен ти и њи хов рас по ред на Зе мљи.

2. Оп шта цир ку ла ци ја ат мос фе ре и ве тро ви (пла не тар ни, пе
ри о дич ни, ло кал ни).

3. Прог но за вре ме на и за шти та ста нов ни штва од еле мен тар
них (при род них) не по го да.

4. Кли мат ски по ја се ви на Зе мљи и основ ни ти по ви кли ме, 
ми кро кли ма и кли ма гра до ва.

5. Ути цај чо ве ка на кли му Зе мље (узро ци и по сле ди це).

VII ХИ ДРОС ФЕ РА

1. Свет ско мо ре и осо би не мор ске во де (фи зич ке и хе миј ске).
2. Кре та ње мор ске во де (та ла си, мор ске стру је, пли ма и осе

ка), зна чај и за шти та мо ра. 
3. Во де на коп ну (под зем не во де, из дан и из во ри, тер мо ми не

рал не во де), зна чај и њи хо ва за шти та.
4. Ре ке и њи хо ве основ не хи дро ло шке ка рак те ри сти ке, зна чај 

и њи хо ва за шти та. 
5. Је зе ра (на чин по стан ка и по де ла), зна чај и њи хо ва за шти та.
6. Лед на коп ну; лед ни ци – њи хов еко ном ски и кли мат ски 

зна чај (сне жна гра ни ца, стал ни снег, ла ви не).

VI II БИ ОС ФЕ РА

1. Зе мљи ште (основ ни ти по ви тла, за шти та и уна пре ђи ва ње).
2. Оп ште од ли ке би ос фе ре (хо ри зон тал на и вер ти ка ла на зо

нал ност, за шти та и уна пре ђи ва ње).
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IX СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА

1. Од ли ке и фак то ри де мо граф ског раз во ја ста нов ни штва на 
Зе мљи.

2. Рас по ред ста нов ни штва на Зе мљи и гу сти на на се ље но сти.
3. Струк ту ре ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, ра сна, вер ска, 

ет нич ка и је зич ка) на Зе мљи..
4. Кул тур ни и жи вот ни стан дард ста нов ни штва на Зе мљи.
5. На се ља: раз вој и по де ла; ур ба ни за ци ја (раз вој и по сле ди це) 

на Зе мљи.

X ОСНОВ НЕ ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ СВЕТ СКЕ 
ПРИ ВРЕ ДЕ

1. Гло ба ли за ци ја и гло бал ни про це си; но ва на уч нотех но ло
шка ре во лу ци ја.

2. Не рав но мер ни раз вој свет ске при вре де – основ на про ти ву
реч ност са вре ме ног све та.

IIразред
(2 ча са не дељ но, 70 часoва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I ПО ЛИ ТИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ, ДЕ МО ГРАФ СКЕ И ЕКО НОМ
СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ ДЕ ЛО ВА СВЕ ТА

1. Са вре ме на по ли тич ка кар та све та и ти по ви др жа ва.
2. При вред но раз ви је ни и не раз ви је ни де ло ви све та. 
3. Ази ја по ли тич коге о граф ска по де ла и де мо граф ске од ли ке. 
4. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Ази је; Ја пан као но си лац 

еко ном ског раз во ја.
5. Еко ном ски раз вој Да ле ког ис то ка и ње гов зна чај; Ки на: 

глав не еко ном скоге о граф ске од ли ке. 
6. Афри ка по ли тич коге о граф ска по де ла, де мо граф ске од ли

ке; еги пат ска зо на ци ви ли за ци је.
7. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Афри ке и зна чај Афри ке у 

свет ској при вре ди (ЈАР, Еги пат, Ни ге ри ја).
8. По ли тич коге о граф ска по де ла Ан гло а ме ри ке, де мо граф ске 

од ли ке; зо не ци ви ли за ци је.
9. Глав не еко ном скоге о граф ске од ли ке Сје ди ње них аме рич

ких др жа ва и Ка на де и њи хов ути цај на свет ску при вре ду и по ли
ти ку.

10. Ла тин ска Аме ри ка, по ли тич коге о граф ска по де ла, де мо
граф ске од ли ке; зо не ци ви ли за ци је Асте ка и Ин ка.

11. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Ла тин ске Аме ри ке и ње на 
уло га у свет ској при вре ди.

12. Аустра ли ја и Оке а ни ја, по ли тич коге о граф ска по де ла, де
мо граф ске од ли ке; зо не ци ви ли за ци је.

13. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Аустра ли је и Оке а ни је.
14. Евро па, по ли тич коге о граф ска по де ла и зо не ци ви ли за ци

је.
15. Ста нов ни штво Евро пе: при род но и ме ха нич ко кре та ње, 

струк ту ре ста нов ни штва.
16. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Евро пе и њен зна чај у свет

ској при вре ди и по ли ти ци. 
17. Ре ги о нал ноеко ном ске гру па ци је и тр жи шта Евро пе.
18. Европ ска уни ја: по ста нак, ин сти ту ци је, функ ци о ни са ње, 

ци ље ви и ге о граф ска усме ре ност. 
19. По ли тич коге о граф ске про ме не у Евро пи у дру гој по ло ви

ни XX и XXI ве ка. 
20. Ру ска фе де ра ци ја – глав не еко ном скоге о граф ске од ли ке и 

зна чај за свет ску при вре ду и по ли ти ку.

II БАЛ КАН СКО ПО ЛУ О СТР ВО

1. Бал кан ско по лу о стр во: са вре ме не дру штве нопо ли тич ке 
про ме не, рас пад Ју го сла ви је и ства ра ње но вих др жа ва.

2. Ста нов ни штво Бал кан ског по лу о стр ва: при род но и ме ха
нич ко кре та ње, струк ту ре ста нов ни штва.

III РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈЕ

1. Ге о граф ски по ло жај, гра ни це и ве ли чи на Ре пу бли ке Ср би је.

IV ПРИ РОД НЕ ОД ЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

1. Ре љеф Ре пу бли ке Ср би је: ге о ло шки са став и основ не мор
фо тек тон ске од ли ке.

2. Па нон ска област: Па нон ски ба сен и обод Па нон ског ба се на.
3. Пла нин ска област: Ре љеф пла нин ске обла сти и ње го ве од

ли ке.
4. Ти по ви кли ме у Ср би ји.
5. Ре ке и мор ски сли во ви Ср би је (цр но мор ски, ја дран ски, 

егеј ски).
6. Је зе ра, тер мо ми не рал ни из во ри и ба ње Ср би је: по ста нак, 

по де ла и ге о граф ски раз ме штај.
7. Еко ном ски зна чај во да; за га ђи ва ње и за шти та во да Ср би је.
8. Ти по ви тла, еро зи ја зе мљи шта, биљ ни и жи во тињ ски свет 

у Ср би ји (ре ликт не и ен де мич не вр сте), њи хо ва за шти та, очу ва ње 
и уна пре ђи ва ње.

V СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА СР БИ ЈЕ

1. На се ља ва ње Ср би је и ми гра ци је. 
2. Ста нов ни штво Ср би је: број, гу сти на на се ље но сти, при род

ни при ра штај; струк ту ре ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, вер ска, 
ет нич ка, је зич ка, обра зов на...).

3. На се ља: по ло жај, ти по ви и функ ци о нал на кла си фи ка ци ја; 
га ше ње се о ских на се ља на те ри то ри ји Ср би је.

VI ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ

1. Основ не од ли ке при вре де Ср би је (струк ту ра и при вред не 
де лат но сти).

2. Раз вој и зна чај по љо при вре де у Ср би ји и ме ре за уна пре ђи
ва ње по љо при вред не про из вод ње.

3. Ин ду стри ја Ср би је (основ не од ли ке ин ду стри је). 
4. Са о бра ћај (коп не ни, во де ни, ва зду шни, ПТТ) и тр го ви на 

(уну тра шња, спо ља шња и би лан си) у Ср би ји.
5. Ту ри зам, раз вој и зна чај (при род ни и дру штве ни фак то ри) 

у Ср би ји.
6. По де ла ту ри зма у Ср би ји (бањ ски, се о ски, пла нин ски и 

кул тур нома ни фе ста ци о ни).

VII РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЦЕ ЛИ НЕ СР БИ ЈЕ

1. Вој во ди на: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске зна
ме ни то сти.

2. Шу ма ди ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске зна
ме ни то сти.

3. За пад на Ср би ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

4. Ве ли ко и За пад но По мо ра вље: ге о граф ски по ло жај; при
род не од ли ке; ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна
чај ни ји при вред ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул
тур ноисто риј ске зна ме ни то сти.

5. Ис точ на Ср би ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

6. Ју жно По мо ра вље: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

7. Ста ро вла шкоРа шка ви си ја: ге о граф ски по ло жај; при род не 
од ли ке; ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји 
при вред ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур но
исто риј ске зна ме ни то сти.
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8. Ко со во и Ме то хи ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

VI II СР БИ У БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА, 
ДРУ ГИМ СУ СЕД НИМ ДР ЖА ВА МА И ДИ ЈА СПО РИ

1. Ср би у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, дру гим су
сед ним др жа ва ма и ди ја спо ри

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Про грам на ста ве ге о гра фи је у ма те ма тич кој гим на зи ји кон
ци пи ран је та ко да омо гу ћа ва уче ни ци ма про ши ри ва ње и про ду
бљи ва ње сте че них зна ња, уме ња и ста во ва о при род ној сре ди ни и 
дру штве ној ствар но сти Ср би је, и са вре ме ног све та. Овај про грам 
омо гу ћа ва упо зна ва ње си сте ма ге о граф ских на уч них ди сци пли на, 
ме ста, уло ге и зна ча ја ге о гра фи је као на у ке у си сте му на у ка.

При ли ком при пре ме про гра ма по шло се од кон цеп ци је про
гра ма ге о гра фи је за основ ну шко лу и од то га да гим на зи ја пред ста
вља про ду же так оп штег обра зо ва ња и вас пи та ња.

Про грам са др жи на став не те ме и са др жа је без на во ђе ња ори
јен та ци о ног бро ја ча со ва за ре а ли за ци ју. Сло бо да и кре а тив ност 
на став ни ка ис по љи ће се кроз: са мо стал но пла ни ра ње и од ре ђи
ва ње бро ја и ти по ва ча со ва по на став ној те ми и из бор на став них 
ме то да, тех ни ка, ак тив но сти, ди дак тич ких сред ста ва и по ма га ла. 
На по ми ње мо да је у на ста ви ге о гра фи је нео п ход но ко ри шће ње 
ге о граф ских ка ра та на свим ти по ви ма ча со ва и у свим об ли ци ма 
на став ног ра да, због че га смо на став ну те му у ве зи са кар то граф
ском про бле ма ти ком пре ба ци ли из дру гог у пр ви раз ред. По ред ге
о граф ских ка ра та по треб но је ко ри сти ти та бе ле, ди ја гра ме, схе ме и 
оста ле ди дак тич ке ма те ри ја ле ко ји до при но се очи глед но сти и трај
но сти зна ња и уме ња.

Да би се што пот пу ни је оства ри ли циљ и за да ци на ста ве ге
о гра фи је, по треб но је обез бе ди ти мак си мал ну мо гу ћу ко ре ла ци ју 
са срод ним пред ме ти ма, а на ро чи то са на став ним пред ме ти ма ко ји 
су, као и ге о гра фи ја, озна че ни као но си о ци са др жа ја у пла ни ра њу 
по ро ди це и по пу ла ци о ној по ли ти ци (би о ло ги ја, пси хо ло ги ја, фи
ло зо фи ја, со ци о ло ги ја) и оба ве зни из бор ни пред ме ти (гра ђан ско 
вас пи та ње и ве ро на у ка).

У пр вом раз ре ду гим на зи је из у ча ва се кар то гра фи ја са фи зич
ком ге о гра фи јом, ко ја се кон ти ну и ра но и си сте ма ти зо ва но на до
ве зу је на на став но гра ди во ко је су уче ни ци из у ча ва ли у основ ној 
шко ли. За то је ве о ма ва жно да при ли ком ре а ли за ци је про гра ма у 
овом раз ре ду, на став ник до бро упо зна ни во зна ња из фи зич ке ге
о гра фи је са ко јим уче ни ци до ла зе из основ не шко ле, ка ко би свој 
на став ни рад при ла го дио то ме. По себ ну па жњу у оства ри ва њу 
обра зов новас пит них за да та ка про гра ма ге о гра фи је у пр вом раз ре
ду тре ба обра ти ти на не ке фи зич коге о граф ске са др жа је из ге о гра
фи је на ше зе мље. Увек ка да то про грам зах те ва, тре ба на сто ја ти да 
се од ре ђе ни ге о граф ски објек ти, по ја ве и про це си об ја шња ва ју на 
при ме ри ма из на ше зе мље или ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла 
на ла зи Са др жи ну и струк ту ру про гра ма ге о гра фи је за дру ги раз ред 
чи не на став не те ме ко је об у хва та ју дру штве ноге о граф ске од ли ке 
са вре ме ног све та (Ази ја, Афри ка, Ан гло а ме ри ка, Ла тин ска Аме ри
ка, Аустра ли ја и Оке а ни ја, Евро па, Европ ска Уни ја, Ру ска Фе де ра
ци ја), као и са др жај на ци о нал не ге о гра фи је Ср би је.

Са вре ме на на ста ва ге о гра фи је зах те ва стал но уса вр ша ва ње 
на став ни ка про ши ри ва њем и на до гра ђи ва њем њи хо вих струч них 
и ди дак тич ких зна ња и ве шти на, што до при но си ква ли тет ни јем 
пла ни ра њу и ре а ли за ци ји на став ног ра да. Ово је по себ но ка рак
те ри стич но за ге о гра фи ју као на у ку, у ко јој се ско ро сва ко днев но 
от кри ва ју но ва са зна ња и де ша ва ју озбиљ ни по ма ци у раз у ме ва њу 
при род них и дру штве них про це са. 

Ге о гра фи ја као на у ка ну ди са др жа је ко ји под сти чу раз вој фор
мал ноло гич ког и хи по тет скоде дук тив ног на чи на раз ми шља ња. 
То на ро чи то ва жи за ге о граф сколо гич ко ми шље ње ко је омо гу ћа ва 
раз у ме ва ње по ја ва, про це са и за ко ни то сти при че му се ва ри ра њем 
од ре ђе них ге о граф ских ва ри ја бли са си гур но шћу мо же утвр ди ти 

ко ја њи хо ва ком би на ци ја до во ди до не ке ге о граф ске чи ње ни це. 
Уче ње ге о гра фи је као на у ке да је кључ ни под сти цај за раз вој ге о
граф ског ми шље ња.

За ефи ка сно уче ње ге о гра фи је, као на у ке у гим на зи ји, ве о ма 
је ва жно раз ви ја ње функ ци о нал не пи сме но сти (ге о граф ске, кар
то граф ске и ин фор ма тич ке), као и разумевањe објекатa, по ја ва 
про це са и узроч нопо сле дич них ве за у ге о си сте му. Нео п ход но је 
сти ца ње зна ња о при род ним и дру штве ним про це си ма и за ко ни
то сти ма, као и иден ти фи ко ва ње уче нич ких спо соб но сти, ве шти на, 
та ле на та и ин те ре со ва ња. Раз у ме ва њем ге о граф ских пој мо ва и њи
хо ве по ве за но сти гра ди се си стем пој мо ва, чи ме се оства ру је трај
ност зна ња ко је мо же да се при ме њу је у но вим си ту а ци ја ма. Ва жан 
део уче ња ге о гра фи је је сти ца ње зна ња и уме ња за при ме ну јед но
став них ис тра жи ва ња у школ ским усло ви ма.

Под се ћа мо на став ни ке да је у ко ри шће њу уџ бе ни ка ва жан се
лек ти ван при ступ на став ним са др жа ји ма. Та ко ђе, пре по ру чу је се 
на став ни ци ма да од уче ни ка не зах те ва ју ме мо ри са ње фак то граф
ског и ста ти стич ког ма те ри ја ла јер то ни је циљ на ста ве ге о гра фи
је. Сте че на зна ња тре ба да бу ду при ме њи ва а уче ни ци оспо со бље
ни да са ми ис тра жу ју и ана ли зи ра ју од ре ђе не ге о граф ске по ја ве и 
про це се.

ФИЗИКА

Циљизадаци

Циљ на ста ве фи зи ке је сте да уче ни ци упо зна ју при род не по
ја ве и основ не при род не за ко не, да стек ну на уч ну пи сме ност, да 
се оспо со бе за ак тив но сти ца ње зна ња о фи зич ким по ја ва ма кроз 
ис тра жи ва ње, офор ме осно ву на уч ног ме то да и да се усме ре пре ма 
при ме ни фи зич ких за ко на у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. 

За да ци на ста ве фи зи ке су да уче ни ци:
– раз ви ја ју функ ци о нал ну пи сме ност (при род нона уч на, ма

те ма тич ка, ин фор ма ци о нотех но ло шка);
– си сте мат ски сти чу зна ња о фи зич ким по ја ва ма и про це си ма;
– схва те по ја ве, про це се и од но се у при ро ди на осно ву фи зич

ких мо де ла и те о ри ја;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју екс пе ри мен та у са зна ва њу, раз у ме

ва њу и про ве ра ва њу фи зич ких законa;
– сти чу спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, ана ли зи ра ње 

и ре ша ва ње про бле ма;
– раз ви ја ју спо соб ност за при ме ну сте че них зна ња и за пла

ни ра ње и ре а ли зо ва ње ис тра жи ва ња;
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње и кри тич ки став 

у ми шље њу;
– сти чу зна ња о при род ним ре сур си ма, њи хо вој огра ни че но

сти и одр жи вом ко ри шће њу;
– раз ви ја ју пра ви лан од нос пре ма за шти ти, об но ви и уна пре

ђи ва њу жи вот не сре ди не;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и по тре бу за це ло жи

вот ним обра зо ва њем;
– фор ми ра ју осно ву за да ље обра зо ва ње;
– кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме ном са вре

ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на ста ви, ре а ли зу ју 
циљ на ста ве фи зи ке, као и ци ље ве обра зо ва ња у це ли ни.

Iразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I УВОД 

1. Пред мет, ме то де и за да ци фи зи ке. Ве за фи зи ке са дру гим 
при род ним на у ка ма и са тех но ло ги јом. Фи зич ке ве ли чи не и фи зич
ки за ко ни. На уч ни ме тод у фи зи ци (екс пе ри мент, хи по те за, те о ри ја) 

2. Век то ри и основ не опе ра ци је са век то ри ма (са би ра ње век
то ра, мно же ње век то ра ска ла ром, раз ла га ње век то ра). 

Де мон стра ци о ни оглед: 
– Опе ра ци је са век то ри ма (по мо ћу ди на мо ме тра на маг нет ној 

та бли). 
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II КРЕ ТА ЊЕ 

1. Ме ха нич ко кре та ње, ре фе рент ни си стем, ре ла тив ност кре
та ња. Ма те ри јал на тач ка. Век тор по ло жа ја и по ме рај. Пу та ња и 
пут. Пра во ли ниј ско и кри во ли ниј ско кре та ње. Рав но мер но и не рав
но мер но кре та ње. 

2. Сред ња бр зи на. Тре нут на бр зи на. За кон сла га ња бр зи на. 
3. Убр за ње, тан ген ци јал на и нор мал на ком по нен та убр за ња. 
4. Рав но мер но и рав но мер нопро мен љи во пра во ли ниј ско кре

та ње (за ви сно сти бр зи не и по ло жа ја од вре ме на; ве за бр зи не и пре
ђе ног пу та). 

5. Кре та ње са убр за њем gвер ти кал ни, хо ри зон тал ни и ко си 
хи тац. 

6. Рав но мер но кру жно кре та ње ма те ри јал не тач ке, цен три пе
тал но убр за ње, пе ри од и фре квен ци ја. 

7. Рав но мер нопро мен љи во кру жно кре та ње ма те ри јал не тач ке. 
8. Кру то те ло, тран сла тор но и ро та ци о но кре та ње. Уга о ни по

ме рај, опи са ни угао, уга о на бр зи на, уга о но убр за ње. 
9. Ана ло ги ја ки не ма тич ких ве ли чи на ко ји ма се опи су ју тран

сла тор но и ро та ци о но кре та ње. Ве за из ме ђу уга о не и ли ниј ске бр
зи не и ве за уга о ног и тан ген ци јал ног убр за ња про из вољ не тач ке 
ро ти ра ју ћег те ла. 

10. Рав но мер но и рав но мер нопро мен љи во ро та ци о но кре та
ње. За ви сност уга о не бр зи не и опи са ног угла од вре ме на. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Рав но мер но и рав но мер ноубр за но кре та ње (по мо ћу ко ли
ца, те го ва и хро но ме тра; по мо ћу це ви са ва зду шним ме ху ром). 

– Сред ња бр зи на, тре нут на бр зи на и убр за ње (по мо ћу ди ги
тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја). 

– Кру жно кре та ње (цен три фу гал на ма ши на). Ро та ци ја те ла 
(пут, бр зи на и убр за ње). 

Ла бо ра то риј ске ве жбе 

– Про у ча ва ње рав но мер ног и убр за ног кре та ња по мо ћу Атву
до ве ма ши не и ди ги тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја.

– Од ре ђи ва ње тре нут не бр зи не, тре нут ног убр за ња и по ло жа
ја те ла на стр мој рав ни по мо ћу ул тра звуч ног сен зо ра. 

III ДИ НА МИ КА ТРАН СЛА ЦИ О НОГ КРЕ ТА ЊА 

1. Уза јам но де ло ва ње те ла – си ла. Си ле у ме ха ни ци (си ла те
же, си ла за те за ња, си ла при ти ска и си ла ре ак ци је под ло ге, си ла по
ти ска, си ла от по ра сре ди не, ела стич на си ла). 

2. Ма са и им пулс. 
3. Њут но ви за ко ни ме ха ни ке (За кон инер ци је, За кон ак ци је и 

ре ак ци је и Основ ни за кон ди на ми ке). 
4. Тре ње. Си ле тре ња ми ро ва ња, кли за ња и ко тр ља ња. 
5. Цен три пе тал на си ла. Си ле код кру жног кре та ња. 
6. Инер ци јал ни и не и нер ци јал ни ре фе рент ни си сте ми. Си ле 

инер ци је. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Дру ги Њут нов за кон (по мо ћу ко ли ца за раз ли чи те си ле и 
ма се те го ва). 

– Га ли ле јев екс пе ри мент (кре та ње ку гли це по жље бу, уз и низ 
стр му ра ван). 

– Тре ћи Њут нов за кон (ко ли ца по ве за на опру гом или ди на мо
ме тром). 

– Си ла тре ња на хо ри зон тал ној под ло зи и на стр мој рав ни са 
про мен љи вим на ги бом. 

– Цен три пе тал на си ла (по мо ћу кон ца за ко ји је ве за но не ко 
ма ло те ло, по мо ћу ди на мо ме тра и ди ска ко ји ро ти ра). 

Ла бо ра то риј ске ве жбе

– Про ве ра II Њут но вог за ко на. 
– Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та тре ња. 
– Про ве ра фор му ле за цен три пе тал ну си лу.

IV ДИ НА МИ КА РО ТА ЦИ О НОГ КРЕ ТА ЊА КРУ ТОГ ТЕ ЛА 

1. Мо мент си ле. Мо мент инер ци је. Мо мент им пул са. 
2. Основ ни за кон ди на ми ке ро та ци је. 
3. Спрег си ла, мо мент спре га. 
4. Ро та ци ја око сло бод не осе. 

Де мон стра ци о ни огле ди:
– Мо мент си ле, мо мент инер ци је (Обер бе ков то чак, обрт ни 

диск или слич но). 

Ла бо ра то риј ска ве жба
– Про ве ра за ко на ди на ми ке ро та ци је по мо ћу Обер бе ко вог 

точ ка. 

V РАВ НО ТЕ ЖА ТЕ ЛА 

1. Ста тич ка (ста бил на, ла бил на, ин ди фе рент на) и ди на мич ка 
рав но те жа. 

2. Усло ви рав но те же. 

Де мон стра ци о ни огле ди:
– Де мон стра ци ја раз ли чи тих вр ста рав но те же. 

VI ГРА ВИ ТА ЦИ ЈА 

1. Ке пле ро ви за ко ни.
2. Њут нов за кон гра ви та ци је. 
3. Зе мљи на те жа и убр за ње сло бод ног па да. Те жи на те ла, бес

те жин ско ста ње. 
4. Гра ви та ци о но по ље. Ја чи на гра ви та ци о ног по ља. 

Де мон стра ци о ни огле ди:
– Те жи на (те ло ока че но о ди на мо ме тар); бес те жин ско ста ње. 
– Сло бо дан пад (Њут но ва цев). 

VII ЗА КО НИ ОДР ЖА ЊА 

1. Изо ло ван си стем. За кон одр жа ња им пул са (ре ак тив но кре
та ње, уз мак). Цен тар ма се и кре та ње цен тра ма се.

2. Рад си ле, по зи ти ван и не га ти ван рад. Сна га.
3. Ки не тич ка енер ги ја. Рад и про ме на ки не тич ке енер ги је. 
4. Рад, сна га и ки не тич ка енер ги ја код ро та ци о ног кре та ња. 
5. Кон зер ва тив не си ле и по тен ци јал на енер ги ја. 
6. По тен ци јал на енер ги ја гра ви та ци о не ин тер ак ци је, по тен

ци јал на енер ги ја ела стич не опру ге. (П) По тен ци јал не кри ве.
7. За кон одр жа ња енер ги је у ме ха ни ци. Су да ри.
8. За кон одр жа ња мо мен та им пул са. Из во ђе ње II Ке пле ро вог 

за ко на.

Де мон стра ци о ни огле ди:
– За кон одр жа ња им пул са (по мо ћу ко ли ца са опру гом, кре та

ње ко ли ца са епру ве том). 
– За кон одр жа ња енер ги је (мо дел „мр тве пе тље”, Мак све лов 

диск). 
– Пер ку си о на ма ши на. 
– За кон одр жа ња мо мен та им пул са (Пран тло ва сто ли ца). 

Ла бо ра то риј ска ве жба
– Про ве ра за ко на одр жа ња енер ги је и им пул са.

VI II Че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка.

IIразред
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I МО ЛЕ КУЛ СКОКИ НЕ ТИЧ КА ТЕ О РИ ЈА ГА СО ВА 

1. Mолекули, кре та ње мо ле ку ла. Рас по де ла мо ле ку ла га са по 
бр зи на ма. Ме ре ње нај ве ро ват ни је бр зи не мо ле ку ла га са. Ди фу зи ја. 
Сред њи сло бод ни пут мо ле ку ла га са. 
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2. Мо дел иде ал ног га са. При ти сак га са. Тем пе ра ту ра. 
3. Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. Изо про це си и га сни за ко

ни. Га сни тер мо ме тар. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– То плот но кре та ње мо ле ку ла. 
– Реј ли јев оглед. 
– Изо терм ски про це си. 

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Про ве ра га сних за ко на.
– Од ре ђи ва ње ди мен зи ја мо ле ку ла Реј ли је вим огле дом.

II ТЕР МО ДИ НА МИ КА 

1. Уну тра шња енер ги ја. То плот на раз ме на и ко ли чи на то пло
те. Рад при ши ре њу га са. 

2. Пр ви прин цип тер мо ди на ми ке. При ме на I прин ци па тер мо
ди на ми ке на изо про це се у иде ал ном га су. То плот не ка па ци та тив
но сти. Ади ја бат ски про цес. 

3. По врат ни и не по врат ни про це си. Дру ги прин цип тер мо ди
на ми ке. Ста ти стич ки сми сао II прин ци па. Ен тро пи ја. 

4. Основ ни прин цип то плот них мо то ра и уре ђа ја за хла ђе ње. 
Ко е фи ци јент ко ри сног деј ства. Кар но ов ци клус. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Ади ја бат ски про це си (ком пре си ја, екс пан зи ја). 
– Ста ти стич ка рас по де ла (Гал то но ва да ска). 

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Од ре ђи ва ње По а со но ве кон стан те.

III ОСНО ВИ ДИ НА МИ КЕ ФЛУ И ДА 

1. Фи зич ки па ра ме три иде ал ног флу и да при кре та њу. Јед на
чи на кон ти ну и те та. 

2. Бер ну ли је ва јед на чи на. При ме не Бер ну ли је ве јед на чи не. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Бер ну ли је ва јед на чи на (Вер ти кал на сон да, Пи то о ва цев, 
Пран тло ва цев, Бер ну ли је ва цев). 

– Маг ну сов ефе кат. 

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Про ве ра ва ње Бер ну ли је ве јед на чи не. 

IV МО ЛЕ КУЛ СКЕ СИ ЛЕ И АГРЕ ГАТ НА СТА ЊА 

1. Мо ле кул ске си ле. То плот но ши ре ње чвр стих те ла и теч но сти. 
2. Струк ту ра чвр стих те ла (кри ста ли). Ела стич ност чвр стих 

те ла, Ху ков за кон. 
3. Ви ско зност у теч но сти, Њут нов и Сток сов за кон, ла ми нар

но и тур бу лент но стру ја ње. По вр шин ски на пон теч но сти и ка пи
лар ност. 

4. Ис па ра ва ње и кон ден зо ва ње, за си ће на па ра, кљу ча ње. То
пље ње и очвр шћа ва ње. Ис па ра ва ње кри ста ла и су бли ма ци ја. Ди ја
гра ми пре ла за. Вла жност ва зду ха.

5. Про ме не уну тра шње енер ги је при фа зним пре ла зи ма. Јед
на чи на то плот ног ба лан са. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– То плот но ши ре ње ме та ла и га со ва. 
– Вр сте ела стич но сти, пла стич ност. 
– Ка пи лар не по ја ве. По вр шин ски на пон (ра мо ви са оп ном од 

са пу ни це и дру ги на чи ни). 
– Кљу ча ње на сни же ном при ти ску. 
– Мо де ли кри стал них ре шет ки. 

– Тем пе ра ту ра при то пље њу и кри ста ли за ци ји (на три јум тио 
сул фат).

– Ис па ра ва ње и кон ден за ци ја. 
– Ди фу зи ја га со ва. 

Ла бо ра то риј ске ве жбе:

– Од ре ђи ва ње мо ду ла ела стич но сти жи це. 
– Ме ре ње ко е фи ци јен та по вр шин ског на по на. 
– Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та ви ско зно сти.

V ЕЛЕК ТРО СТА ТИ КА 

1. Ку ло нов за кон. Ја чи на елек трич ног по ља. Ли ни је си ле. 
Елек трич ни флукс. Га у со ва те о ре ма и ње не при ме не за из ра чу на
ва ње ја чи не по ља.

2. По тен ци јал на енер ги ја елек тро ста тич ке ин тер ак ци је. Рад у 
елек трич ном по љу. По тен ци јал по ља и елек трич ни на пон. Екви по
тен ци јал не по вр ши. Ве за ја чи не по ља и по тен ци ја ла. 

3. Про вод ник у елек трич ном по љу. Елек тро ста тич ка за шти та. 
4. Елек трич ни ди пол, де ло ва ње елек трич ног по ља на ди пол. 

Ди е лек трик у елек трич ном по љу. (Р) Ја чи на по ља у ди е лек три ку. 
5. Елек трич на ка па ци та тив ност. Кон ден за то ри и њи хо во ве

зи ва ње. Енер ги ја елек трич ног по ља у кон ден за то ру. За пре мин ска 
гу сти на енер ги је елек трич ног по ља. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– На е лек три са ва ње те ла. 
– Ли ни је си ла код елек тро ста тич ког по ља. 
– Ли ни је елек трич ног по ља (елек тро ли тич ка ка да). 
– Екви по тен ци јал ност ме тал не по вр ши не, елек трич ни ве тар. 
– Фа ра де јев ка вез. 
– Елек трич на ка па ци та тив ност про вод ни ка (за ви сност од ве

ли чи не и при су ства дру гих те ла). 
– За ви сност ка па ци та тив но сти од ге о ме три је пло ча кон ден за

то ра и од ди е лек три ка (елек тро ме тар, рас клоп ни кон ден за тор). 

VI СТАЛ НА ЕЛЕК ТРИЧ НА СТРУ ЈА 

1. Из во ри елек трич не стру је и елек тро мо тор на си ла. Ја чи на и 
гу сти на стру је. 

2. Омов за кон за про вод ник. Елек трич на от пор ност про вод
ни ка, ве зи ва ње от пор ни ка. 

3. ЏулЛен цов за кон. Омов за кон за ко ло. Кир хо фо ва пра ви ла. 
4. Елек трич на про во дљи вост ме та ла. Омов и Џу лов за кон на 

осно ву елек трон ске те о ри је про во дљи во сти ме та ла. Кон такт ни по
тен ци ја ли. Тер мо е лек трич не по ја ве. 

5. Елек трич на стру ја у елек тро ли ти ма. Омов за кон и про во
дљи вост елек тро ли та. Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. 

6. Тер мо е лек трон ска еми си ја. Ка тод на цев. 
7. Елек трич на стру ја у га со ви ма. Вр сте пра жње ња у га со ви

ма. Пла зма.

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Омов за кон за део и за це ло струј но ко ло. 
– Елек трич на про во дљи вост елек тро ли та. 
– Џу лов за кон. 
– Стру ја у теч но сти и га су. 
– Елек трич на от пор ност про вод ни ка. 
– Пра жње ње у га су при сни жа ва њу при ти ска га са. 

Ла бо ра то риј ске ве жбе:

– Ме ре ње от по ра Вит сто но вим мо стом. 
– Од ре ђи ва ње елек тро мо тор не си ле и уну тра шњег от по ра из

во ра стру је.
– Елек тро ли за во де.

VII ТРИ ДВО ЧА СОВ НА ПИ СМЕ НА ЗА ДАТ КА
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IIIразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I МАГ НЕТ НО ПО ЉЕ 

1. Маг нет но по ље струј ног про вод ни ка. Маг нет на ин дук ци ја 
и ја чи на маг нет ног по ља. Ли ни је по ља и маг нет ни флукс. 

2. Ло рен цо ва си ла. Кре та ње на е лек три са них че сти ца у маг
нет ном и елек трич ном по љу. Од ре ђи ва ње спе ци фич ног на е лек три
са ња че сти ца, ци кло трон, Хо лов ефе кат. Маг нет на ин тер ак ци ја на
е лек три са ња у кре та њу. 

3. Ам пе ро ва си ла. Уза јам но де ло ва ње два па ра лел на пра во ли
ниј ска струј на про вод ни ка. Де ло ва ње маг нет ног по ља на про вод ни 
рам (прин цип ра да елек трич них ин стру ме на та). 

4. Маг нет ни ци. Маг нет ни мо мент ато ма, ди ја ма ген ти ци и па
ра маг не ти ци. Фе ро маг не ти ци. Маг нет но по ље у суп стан ци ји. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Ер сте дов оглед. 
– Ин тер ак ци ја два па ра лел на струј на про вод ни ка. 
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на елек трон ски сноп. 
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на рам са стру јом. 
– Ло рен цо ва си ла. 

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Рад са осци ло ско пом (маг нет ни хи сте ре зис). 
– Од ре ђи ва ње хо ри зон тал не ком по нен те Зе мљи ног маг нет ног 

по ља. 

II ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НА ИН ДУК ЦИ ЈА 

1. По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је. Елек тро маг нет на ин
дук ци ја и Ло рен цо ва си ла. Ин ду ко ва ње ЕМС у не по крет ном про
вод ни ку. 

2. Фа ра де јев за кон и Лен цо во пра ви ло. (П) Елек тро маг нет на 
ин дук ци ја и за кон одр жа ња енер ги је. 

3. Уза јам на ин дук ци ја и са мо ин дук ци ја. Енер ги ја маг нет ног 
по ља у со ле но и ду. За пре мин ска гу сти на енер ги је маг нет ног по ља. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је (по мо ћу маг не та, ка ле ма 
и гал ва но ме тра). 

– Лен цо во пра ви ло. 

III НА ИЗ МЕ НИЧ НА СТРУ ЈА 

1. Ге не ра тор на из ме нич не стру је. Си ну со и дал ни на пон и 
стру ја. 

2. От пор но сти у ко лу на из ме нич не стру је и Омов за кон за 
RLC ко ло. 

3. Сна га на из ме нич не стру је. Ефек тив не вред но сти на по на и 
стру је. 

4. Од ре ђи ва ње ка рак те ри стич них ве ли чи на у ко ли ма на из ме
нич не стру је по мо ћу ком плек сних бро је ва 

5. Тран сфор ма тор . Пре нос елек трич не енер ги је на да љи ну. 
По јам о тро фа зној стру ји. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Свој ства ак тив не и ре ак тив не от пор но сти. 
– Де мон стра ци о ни тран сфор ма тор. 

Ла бо ра то риј ске ве жба:

– На по ни у RLCко лу. 
– Ак тив на и рек тив на сна га

IV ХАР МО НИЈ СКЕ ОСЦИ ЛА ЦИ ЈЕ 

1. Ме ха нич ки хар мо ниј ски осци ла тор и ве ли чи не ко ји ма се 
опи су је ње го во кре та ње. Енер ги ја хар мо ниј ског осци ла то ра. 

2. Ма те ма тич ко и фи зич ко клат но. 
3. Сла га ње осци ла ци ја. Раз ла га ње кре та ња на хар мо ни ке, 

спек тар. 
4. При гу ше не осци ла ци је. При нуд не осци ла ци је, ре зо нан ци ја. 
5. Елек трич но осци ла тор но ко ло. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Осци ло ва ње те га на опру зи. 
– Ма те ма тич ко клат но. 
– Сло же но клат но.
– Хар мо ниј ске осци ла ци је (ме то дом сен ке). 
– При гу ше не осци ла ци је. 
– По ја ва ре зо нан ци је.

Ла бо ра то риј ска ве жба:

– Ма те ма тич ко, тор зи о но и фи зич ко клат но. 
– Од ре ђи ва ње мо мен та инер ци је.
– При гу ше не осци ла ци је.

V МЕ ХА НИЧ КИ ТА ЛА СИ 

1. Та ла сно кре та ње и пој мо ви ко ји га де фи ни шу. Вр сте та ла
са. Јед на чи на та ла са. 

2. Енер ги ја и ин тен зи тет та ла са. Од би ја ње и пре ла ма ње та
ла са. 

3. Прин цип су пер по зи ци је. Про гре сив ни и сто је ћи та ла си. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Вр сте та ла са (по мо ћу та ла сне ма ши не или во де не ка де). 
– Од би ја ње и пре ла ма ње та ла са (по мо ћу во де не ка де или 

WSP уре ђа ја). 

VI АКУ СТИ КА 

1. Из во ри и ка рак те ри сти ке зву ка. Му зич ке ска ле. При јем ни
ци зву ка, ухо. Ин фра звук и ул тра звук и њи хо ве при ме не. 

2. До пле ров ефе кат. Удар ни та лас.

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Свој ства звуч них из во ра (мо но корд, звуч не ви љу шке, му
зич ки ин стру мен ти и сл.). Звуч на ре зо нан ци ја. 

Ла бо ра то риј ске ве жбе:

– Ме ре ње бр зи не зву ка у ва зду ху. 
– Ре зо нан ци ја ва зду шног сту ба у це ви (од ре ђи ва ње фре квен

ци је). 

VII ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НИ ТА ЛА СИ 

1. На ста ја ње и основ не ка рак те ри сти ке елек тро маг нет них та
ла са. Спек тар елек тро маг нет них та ла са. 

2. Енер ги ја и ин тен зи тет елек тро маг нет них та ла са. 
3. Ефе кат ста кле не ба ште, озон ске ру пе. При ме на ЕМ та ла са 

у те ле ко му ни ка ци ја ма, ме ди ци ни. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Хер цо ви огле ди. 
– Рад по ја ча ва ча зву ка. 

VI II ТА ЛА СНА ОП ТИ КА 

1. Ин тер фе рен ци ја све тло сти. Јун гов оглед и дру ги при ме ри 
ин тер фе рен ци је. Мај кел со нов ин тер фе ро ме тар и дру ге при ме не 
ин тер фе рен ци је. 

2. Ди фрак ци ја све тло сти на пу ко ти ни. Ди фрак ци о на ре шет ка. 
Раз ла га ње по ли хро мат ске све тло сти. По јам о ди фрак ци ји Хзра ка. 

3. По ла ри за ци ја та ла са. По ла ри за ци ја све тло сти при про ла
ску кроз кри ста ле и при од би ја њу и пре ла ма њу (Ма лу сов и Бру
сте ров за кон). Двој но пре ла ма ње. Обр та ње рав ни по ла ри за ци је. 
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4. Дис пер зи ја све тло сти (нор мал на и ано мал на). Раз ла га ње 
бе ле све тло сти на ком по нен те. Ра се ја ње и ап сорп ци ја све тло сти. 

5. До пле ров ефе кат у оп ти ци. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Ин тер фе рен ци ја ла сер ске све тло сти на Фре не ло вој би при
зми. 

– Ди фрак ци ја ла сер ске све тло сти на оштрој иви ци, пу ко ти ни 
и ни ти. 

– По ла ри за ци ја све тло сти по мо ћу по ла ри за ци о них фил те ра. 
– Дис пер зи ја бе ле све тло сти по мо ћу ста кле не при зме. 
– Спек тар све тло сти мо ни то ра.

Ла бо ра то риј ска ве жба:

– Ме ре ње та ла сне ду жи не ди фрак ци о ном ре шет ком. 

IX ГЕ О МЕ ТРИЈ СКА ОП ТИ КА 

1. Ме ре ње бр зи не све тло сти. 
2. За ко ни од би ја ња и пре ла ма ња све тло сти. То тал на ре флек

си ја, оп тич ки ка бло ви. Пре ла ма ње све тло сти кроз при зму и план
па ра лел ну пло чу. Ду га. 

3. Сфер на огле да ла. Јед на чи на огле да ла.
4. Со чи ва. Једначинe со чи ва. Не до ста ци со чи ва. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– За ко ни ге о ме триј ске оп ти ке. То тал на ре флек си ја (оп ти ка на 
маг нет ној та бли). 

– Фор ми ра ње ли ко ва и од ре ђи ва ње жи жне да љи не огле да ла и 
со чи ва (маг нет на та бла и оп тич ка клу па). 

Ла бо ра то риј ске ве жбе: 

– Од ре ђи ва ње ин дек са пре ла ма ња план па ра лел не пло че. 

X ОП ТИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ 

1. Основ ни пој мо ви (вид ни угао, уве ћа ње). Око. Лу па. Ми
кро скоп. Те ле скоп. Спек трал ни апа ра ти. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Прин цип ра да оп тич ких ин стру ме на та. 
– Око и ко рек ци је крат ко ви до сти и да ле ко ви до сти ока (оп ти

ка на маг нет ној та бли).

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Од ре ђи ва ње уве ћа ња ми кро ско па. 

XI ФО ТО МЕ ТРИ ЈА 

1. Објек тив не и су бјек тив не фо то ме триј ске ве ли чи не и за ко
ни. Фо то ме три. 

Ла бо ра то риј ска ве жба 

– Про ве ра фо то ме триј ских за ко на. 

XII ЧЕ ТИ РИ ДВО ЧА СОВ НА ПИ СМЕ НА ЗА ДАТ КА

IVразред
(4 ча са не дељ но, 124 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I РЕ ЛА ТИ ВИ СТИЧ КА ФИ ЗИ КА 

1. Основ ни по сту ла ти спе ци јал не те о ри је ре ла тив но сти. Ло
рен цо ве тран сфор ма ци је ко ор ди на та. Ре ла ти ви стич ки за кон са би
ра ња бр зи на. 

2. Ре ла ти ви стич ки ка рак тер вре ме на и ду жи не. Гра нич ни ка
рак тер бр зи не све тло сти. 

3. Ин ва ри јант ност ин тер ва ла. 
4. Ре ла ти ви стич ки им пулс и енер ги ја. Ве зе из ме ђу ре ла ти ви

стич ког им пул са, ки не тич ке енер ги је, енер ги је ми ро ва ња и укуп не 
енер ги је. Уну тра шња енер ги ја. За кон одр жа ња ма се и енер ги је. 

5. По јам о оп штој те о ри ји ре ла тив но сти. 

II КВАНТ НА ПРИ РО ДА ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НОГ ЗРА ЧЕ ЊА 

1. То плот но зра че ње. За ко ни зра че ња ап со лут но цр ног те ла. 
План ко ва хи по те за. 

2. Фо то е лек трич ни ефе кат. Ајн штај но ва јед на чи на фо то е фек та. 
3. Квант на при ро да све тло сти. Ма са и им пулс фо то на. При

ти сак све тло сти. Комп то нов ефе кат. Кор пу ску лар нота ла сни ду а
ли зам све тло сти. 

Де мон стра ци о ни оглед:

– Фо то е фе кат (по мо ћу фо то ће ли је). 

III ТА ЛА СНА СВОЈ СТВА ЧЕ СТИ ЦА И ПО ЈАМ О КВАНТ НОЈ 
МЕ ХА НИ ЦИ 

1. Че стич нота ла сни ду а ли зам. Де Бро је ва хи по те за. Ди фрак
ци ја елек тро на. Елек трон ски ми кро скоп. 

2. Хај зен бер го ве ре ла ци је нео д ре ђе но сти. 
3. По јам о Шре дин ге ро вој јед на чи ни. Та ла сне функ ци је и 

соп стве не енер ги је. 
4. Кре та ње сло бод не че сти це. Че сти ца у по тен ци јал ној ја ми. 

Квант ни ли не ар ни хар мо ниј ски осци ла тор. Про лаз кроз по тен ци
јал ну ба ри је ру. 

IV КВАНТ НА ТЕ О РИ ЈА АТО МА 

1. Ра дер фор дов мо дел ато ма. Дис крет ни спек тар ато ма во до
ни ка. Бо ро ви по сту ла ти и Бо ров мо дел ато ма во до ни ко вог то па. 
(П) ФранкХер цов оглед. 

2. Квант номе ха нич ка те о ри ја ато ма: глав ни, спо ред ни и маг
нет ни квант ни број . Фи зич ки сми сао „бо ров ских ор би та”. Спин 
елек тро на. ШтернГер ла хов оглед. 

3. Ви ше е лек трон ски ато ми и Па у ли јев прин цип. Струк ту ра 
пе ри од ног си сте ма еле ме на та.

4. За коч но и ка рак те ри стич но ренд ген ско зра че ње. 

Ла бо ра то риј ске ве жбе:

– Ка ли бра ци ја спек тро ско па и иден ти фи ка ци ја во до ни ко вог 
спек тра. 

– Од ре ђи ва ње Рид бер го ве кон стан те (по мо ћу во до ни ко ве 
лам пе и ди фрак ци о не ре шет ке).

– 

V МО ЛЕ КУЛ СКА СТРУК ТУ РА И СПЕК ТРИ 

1. Основ не ка рак те ри сти ке хе миј ских ве за (јон ске и ко ва лент
не). Мо ле кул ски спек три. 

VI ФИ ЗИ КА ЧВР СТОГ СТА ЊА 

1. Зон ска те о ри ја кри ста ла. Енер гиј ске зо не у чвр стом те лу. 
Зон ски мо де ли ме та ла и ди е лек три ка. 

2. Рас по де ла сло бод них елек тро на по енер ги ја ма у ме та лу. 
Осно ве квант не те о ри је про во дљи во сти ме та ла. По јам фо но на, фо
тонфо нон ин тер ак ци ја . Су пер про во дљи вост. 

3. По лу про вод ни ци. Соп стве на и при ме сна про во дљи вост. 
По лу про вод ни ци p и nти па и по лу про вод нич ки pn спој. По лу про
вод нич ке ди о де, тран зи сто ри и фо то от пор ни ци. 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Ди о де. Фо то про вод ни ци. Гре цов спој.
– Тран зи стор као пре ки дач и као по ја ча вач.
– Мајс не ров ефе кат.
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Ла бо ра то риј ске ве жбе 

– Струј нона пон ска ка рак те ри сти ка ди о де. (си ли ци јум ске, 
ЛЕД и Зе не ро ве)

– Струј нона пон ске ка рак те ри сти ке тран зи сто ра. 
– Од ре ђи ва ње План ко ве кон стан те (по мо ћу ЛЕД ди о де). 

VII ИН ДУ КО ВА НО ЗРА ЧЕ ЊЕ И ЛА СЕ РИ 

1. Лу ми ни сцен ци ја. Квант ни пре ла зи: спон та на еми си ја, ап
сорп ци ја и сти му ли са на еми си ја зра че ња. 

2. Основ ни прин цип ра да ла се ра. Вр сте ла се ра. Ка рак те ри сти
ке ла сер ског зра че ња. 

3. При ме не ла се ра. Хо ло гра фи ја. 

Ла бо ра то риј ска ве жба

– Од ре ђи ва ње угла ди вер ген ци је ла сер ског сно па. 

VI II ФИ ЗИ КА АТОМ СКОГ ЈЕ ЗГРА 

1. Струк ту ра је згра. Ка рак те ри сти ке је згра. Де фект ма се и 
енер ги ја ве зе. Ну кле ар не си ле. Мо де ли је згра. 

2. При род на ра ди о ак тив ност. Ал фа, бе та и га ма рас пад. 
3. За кон ра ди о ак тив ног рас па да. Ак тив ност ра ди о ак тив ног 

из во ра. Ра ди о ак тив ни ни зо ви и ра ди о ак тив на рав но те жа. 
4. Ин тер ак ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња са суп стан ци јом. Де

тек ци ја зра че ња. До зи ме три ја и за шти та од зра че ња. 
5. Ве штач ка ра ди о ак тив ност. Оп шта свој ства ну кле ар них ре

ак ци ја . При ме ри ре ак ци ја (от кри ће про то на и не у тро на, ин тер ак
ци је не у тро на са је згром, тран су ран ски еле мен ти). 

6. Ак це ле ра то ри че сти ца. 
7. Ну кле ар на енер ге ти ка. Фи си ја. Ну кле ар ни ре ак то ри. Ре ак

ци је фу зи је на зве зда ма. Кон фи ни ра ње пла зме. Ну кле ар не и тер мо
ну кле ар не бом бе. 

Де мон стра ци о ни оглед:

– Де тек ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња. 
– Ста ти стич ка при ро да ра ди о ак тив ног зра че ња.

Ла бо ра то риј ске ве жбе

– Ме ре ње ра ди о ак тив ног фо на. 

IX ФИ ЗИ КА ЕЛЕ МЕН ТАР НИХ ЧЕ СТИ ЦА 

1. Кла си фи ка ци ја еле мен тар них че сти ца. Основ не ин тер ак
ци је из ме ђу че сти ца. Че сти це и ан ти че сти це. Квар ко ви. 

2. Ко смич ко зра че ње. 

X ОДА БРА НЕ ТЕ МЕ ИЗ СА ВРЕ МЕ НЕ ФИ ЗИ КЕ (Р)

Ак ту ел не те ме из са вре ме них фи зич ких ис тра жи ва ња (те о
риј ских или екс пе ри мен тал них). Број и из бор те ма је сло бо дан, у 
скла ду са тре нут ним ин те ре со ва њем уче ни ка и мо гућ но сти ма ре
а ли за ци је (на но фи зи ка, фо то ни ка, квант на ин фор ма ти ка, ис тра жи
ва ња у ЦЕРНу, ви со ко тем пе ра тур ска су пер про во дљи вост, итд.). 

XI ПРИ МЕ НА ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НОГ И ИН ТЕ ГРАЛ НОГ  
РА ЧУ НА У ФИ ЗИ ЦИ (П)

Ода бра ни при ме ри (пре ма сло бод ном из бо ру на став ни ка) ко
ји ће по слу жи ти си сте ма ти за ци ји гра ди ва сва че ти ри раз ре да и да
ти уче ни ци ма аде кват ну сли ку о ма те ма тич ком при ка зу пој мо ва и 
за ко на у кла сич ној те о риј ској фи зи ци.

XII Че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

По ла зна опре де ље ња при кон ци пи ра њу про гра ма фи зи ке

На став ни про грам фи зи ке у ма те ма тич кој гим на зи
ји са др жај но се го то во не раз ли ку је од про гра ма у гим на зи ји 

при род нома те ма тич ког сме ра. Основ на раз ли ка је у ни воу об ра де 
по је ди них те ма, а са мо ма ли део са др жа ја је не знат но про ши рен.

Уче ни ци тре ба да на у че основ не пој мо ве и за ко не фи зи ке на 
осно ву ко јих ће раз у ме ти по ја ве у при ро ди и има ти це ло ви ту сли ку 
о зна ча ју и ме сту фи зи ке у обра зо ва њу и жи во ту уоп ште. Они тре ба 
да раз ви ја ју сво је ин те ре со ва ње и та ле нат за при род не на у ке и да 
стек ну до бру осно ву за да ље шко ло ва ње на ра зним фа кул те ти ма. 

Тре ба има ти у ви ду да су у гим на зиј ским про гра ми ма ре де
фи ни са ни ци ље ви и за да ци ка ко би про гра ми би ли при ла го ђе ни 
са вре ме ним на уч ним и тех но ло шким зах те ви ма, као и са вре ме ним 
ме то дич ким и ди дак тич ким по ступ ци ма, а на став ни про цес у скла
ду са прин ци пи ма, ци ље ви ма и оп штим ис хо ди ма обра зо ва ња. 

У кон ци пи ра њу про гра ма узе та је у об зир и спо соб ност уче
ни ка да ло гич ки и кри тич ки раз ми шља ју и при ме њу ју од го ва ра ју
ћи ма те ма тич ки апа рат у ана ли зи фи зич ких фе но ме на. 

На ве де на по ла зна опре де ље ња ути ца ла су на из бор про грам
ских са др жа ја и на став них ме то да ко је укљу чу ју ло гич ко за кљу
чи ва ње, ве ли ки број де мон стра ци о них огле да и ла бо ра то риј ских 
ве жби, и ис тра жи вач ки рад уче ни ка. 

1.Изборпрограмскихсадржаја

Из фи зи ке као на уч не ди сци пли не ода бра ни су они са др жа ји 
ко је на од ре ђе ном ни воу мо гу да усво је сви уче ни ци Ма те ма тич ке 
гим на зи је. То су у пр ва три раз ре да са др жа ји из кла сич не фи зи ке, 
док ком пле тан про грам че твр тог раз ре да об у хва та са др жа је са вре
ме не фи зи ке. При то ме је узе то у об зир да кла сич на фи зи ка про
у ча ва по ја ве ко је су до ступ не чу ли ма па се лак ше мо гу раз у ме ти 
и при хва ти ти, док из у ча ва ње са др жа ја са вре ме не фи зи ке зах те ва 
ви ши сте пен ап стракт ног ми шље ња и ко ри шће ње сло же ног ма те
ма тич ког апа ра та ко ји уче ни ци мо гу да ко ри сте тек у че твр том раз
ре ду гим на зи је. 

Про грам да је и мо гућ ност сло бод ног из бо ра не ко ли ко те ма из 
мо дер не фи зи ке у че твр том раз ре ду, ка да су уче ни ци и за ин те ре со
ва ни и до вољ но оспо со бље ни про у ча ва ње и раз у ме ва ње сло же ни
јих на уч них са др жа ја и про бле ма.

Пред ви ђе на је и мо гућ ност да се у че твр том раз ре ду ура ди 
пре глед не ких са др жа ја кла сич не фи зи ке ко ји су ра ђе ни у пр ва три 
раз ре да, али са стро жи јим ма те ма тич ким при сту пом. У дру гом по лу
го ди шту че твр тог раз ре да уче ни ци зна ју из во де, ин те гра ле, ди фе рен
ци јал не јед на чи не, све об ли ке мно же ња век то ра, итд., па ће раз у ме ти 
ма те ма тич ки пре ци зне де фи ни ци је фи зич ких ве ли чи на и фор му ла
ци је фи зич ких за ко на. Та ко ће им они би ти јед но став ни ји и ја сни ји, а 
сте ћи ће и пра ву пред ста ву о при ме ни ма те ма ти ке у те о риј ској фи зи
ци. Ова кав пре глед пој мо ва и за ко на по слу жи ће и као до бра при пре
ма ма ту ра на та за фи зи ку ка кву ће учи ти на фа кул те ти ма. 

2.Изборметодалогичкогзакључивања

Про грам пред ви ђа ко ри шће ње ра зних ме то да ло гич ког за
кљу чи ва ња ко је су ина че при сут ни у фи зи ци као на уч ној ди сци
пли ни (ин дук тив ни, де дук тив ни, за кљу чи ва ње по ана ло ги ји, итд.). 
На став ник сам тре ба да ода бе ре нај по год ни ји при ступ у об ра ди 
сва ке кон крет не те ме у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче
ни ка, као и на став ним сред стви ма ко ји ма рас по ла же. 

На са др жа ји ма про гра ма мо же се у пот пу но сти илу стро ва ти 
су шти на ме то до ло ги је ис тра жи вач ког при сту па у фи зи ци и дру гим 
при род ним на у ка ма: по сма тра ње по ја ве, уоча ва ње бит них свој ста
ва си сте ма на ко ји ма се по ја ва од ви ја, за не ма ри ва ње ма ње зна чај
них свој ста ва и па ра ме та ра си сте ма, ме ре ње у ци љу про на ла же ња 
ме ђу за ви сно сти ода бра них ве ли чи на, пла ни ра ње но вих екс пе ри
ме на та ра ди пре ци зни јег утвр ђи ва ња тра же них од но са, фор му ли
са ње фи зич ких за ко на. У не ким слу ча је ви ма ме то дич ки је це лис
ход но уво ђе ње де дук тив не ме то де у на ста ву (нпр.: по ка за ти ка ко 
из за ко на одр жа ња сле де не ки ма ње оп шти фи зич ки за ко ни, и сл.). 

3.Демонстрациониогледи

Де мон стра ци о ни огле ди чи не са став ни део ре дов не на ста
ве фи зи ке. У мно гим слу ча је ви ма они мо гу би ти јед но став ни и 
ефект ни, не зах те ва ју сло же ну и ску пу опре му. Та кви огле ди су 
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ин те ре сант ни и ин спи ра тив ни за уче ни ке, они их ра до и са ми из
во де (ин ди ви ду ал но или у гру па ма), ана ли зи ра ју, обо га ћу ју, осми
шља ва ју но ве ко ри сте ћи пред ме те ко је има ју у ку ћи или шко ли. 
Та ко лак ше усва ја ју зна ње, раз ви ја ју кре а тив ност и ис тра жи вач ки 
при ступ у при род ним на у ка ма. 

Тре ба сва ка ко ко ри сти ти и сло же ни је уре ђа је и ком пле те спе
ци јал но пра вље не за де мон стра ци о не огле де у шко ла ма, да нас по
сто ји ши рок из бор та квих учи ла на тр жи шту. У са др жа ји ма је дат 
пред лог кон крет них де мон стра ци о них огле да, али се, пре ма рас по
ло жи вој опре ми, мо гу ко ри сти ти и дру ги. 

У на ста ви сва ка ко тре ба ко ри сти ти и ра чу на ре (си му ла ци је 
екс пе ри ме на та и по ја ва, ла бо ра то риј ске ве жбе и об ра да ре зул та та 
ме ре ња, мо де ли ра ње, са мо стал ни про јек ти уче ни ка у об ли ку се ми
нар ских ра до ва, и сл.). 

Начинпрезентовањапрограма

Са др жа ји у сва че ти ри раз ре да су по де ље ни на од ре ђе ни број 
те мат ских це ли на. Сва ка од те мат ских це ли на са др жи од ре ђе ни 
број те ма. 

Про грам ски са др жа ји до след но су при ка за ни у фор ми ко ја за
до во ља ва основ не ме тод ске зах те ве на ста ве фи зи ке: 

– по ступ ност (од про сти јег ка сло же ни јем) при упо зна ва њу 
но вих пој мо ва и фор му ли са њу за ко на; 

– очи глед ност при из ла га њу на став них са др жа ја (уз сва ку те
мат ску це ли ну по бро ја но је ви ше де мон стра ци о них огле да, мо гу 
се ко ри сти ти и дру ги ко ји ни су екс пли цит но на ве де ни, а тре ба ко
ри сти ти и си му ла ци је);

– по ве за ност на став них са др жа ја (хо ри зон тал на и вер ти кал на). 
Про грам пред ви ђа да се уну тар сва ке ве ће те мат ске це ли не, 

по сле по ступ ног и ана ли тич ног из ла га ња по је ди нач них на став них 
са др жа ја, кроз си сте ма ти за ци ју и об на вља ње из ло же ног гра ди ва, 
из вр ши син те за бит них чи ње ни ца и за кљу ча ка и да се кроз њи хо во 
об на вља ње омо гу ћи да их уче ни ци у пот пу но сти раз у ме ју и трај
но усво је. По ред то га, сва ку те мат ску це ли ну тре ба ло би за по че
ти об на вља њем од го ва ра ју ћег де ла гра ди ва из прет ход ног раз ре да 
или из основ не шко ле. Ти ме се по сти же и вер ти кал но по ве зи ва ње 
на став них са др жа ја. Ве о ма је ва жно да се кроз рад во ди ра чу на о 
овом зах те ву про гра ма јер се ти ме на гла ша ва чи ње ни ца да су у фи
зи ци све обла сти ме ђу соб но по ве за не и омо гу ћа ва се да уче ник са
гле да фи зи ку као ко хе рент ну на уч ну ди сци пли ну у ко јој се по че так 
про у ча ва ња но ве по ја ве на сла ња на ре зул та те про у ча ва ња не ких 
прет ход них. 

Ре до след про у ча ва ња по је ди них те ма ни је оба ве зу ју ћи. На
став ник мо же пре ра спо де ли ти са др жа је пре ма сво јој про це ни. 

Нивоиобразовноваспитнограда

У са др жа ји ма про гра ма ни је дат ори јен та ци о ни број ча со ва 
пред ви ђе них за об ра ду на став них те ма, об на вља ње гра ди ва и ла
бо ра то риј ске ве жбе. То би мо гао би ти увод у на став ни про цес у ко
ме ће на став ник, на осно ву де фи ни са них ци ље ва и за да та ка пред
ме та, ис хо да и стан дар да зна ња, са мо стал но пла ни ра ти број ча со ва 
об ра де и утвр ђи ва ња. 

Првиниво:обавештеност 

Оба ве ште ност као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и
ску је да уче ник мо же да се се ти – ре про ду ку је оно што је учио: 
тер ми не, спе ци фич не чи ње ни це, ме то де и по ступ ке, оп ште пој мо
ве, прин ци пе (за ко не) или те о ри је. Зна чи, од уче ни ка се оче ку је да 
гра ди во ко је је учио са мо по зна је: да мо же да га ис ка же, ис при ча, 
опи ше, на ве де и сл., тј. да мо же да га ре про ду ку је у бит но не из ме
ње ном об ли ку. 

Другиниво:разумевање 

Раз у ме ва ње као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је 
да уче ник бу де оспо со бљен да гра ди во ко је је учио ре ор га ни зу
је: да од ре ђе не чи ње ни це, пој мо ве и прин ци пе (за ко не) об ја сни, 
ана ли зи ра, до ве де у но ве ве зе, ко је ни су би ле не по сред но да те у 
гра ди ву. 

Раз у ме ва ње као обра зов новас пит ни ни во под ра зу ме ва и 
прет ход ни ни во – оба ве ште ност. Уко ли ко се ов де гра ди во ин тер
пре ти ра, он да се то чи ни не у фор ми у ко јој је би ло прет ход но да
то, већ у ре ор га ни зо ва ном, тј. у бит но из ме ње ном об ли ку. 

Трећиниво:примена 

При ме на као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је да 
уче ник бу де оспо со бљен да од ре ђе на зна ња, прин ци пе (за ко не), 
те о ри је или оп ште ме то де при ме њу је у ре ша ва њу про бле ма и за
да та ка. 

Ов де је реч о при ме ни оног што се зна и раз у ме у ре ша ва
њу но вих про бле ма (за да та ка), а не о ње го вом је дин стве ном, ре
про дук тив ном ко ри шће њу у по је ди ним си ту а ци ја ма. При ме на као 
нај ви ши обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе оба прет ход на 
ни воа – оба ве ште ност и раз у ме ва ње. 

Основниоблицинаставеиметодскаупутствазањиховоизво
ђење

Ме то дич ко оства ри ва ње са др жа ја про гра ма у на ста ви фи зи ке 
зах те ва да це ло куп ни на став ни про цес бу де про жет са три основ не 
фи зич ке иде је: струк ту ром суп стан ци је (на мо ле кул ском, атом ском 
и су ба том ском ни воу), за ко ни ма одр жа ња и фи зич ким по љи ма као 
но си о ци ма уза јам ног де ло ва ња фи зич ких обје ка та. Да љи зах тев је 
да се фи зич ке по ја ве и про це си ту ма че у на ста ви па ра лел ним спро
во ђе њем, где год је то мо гу ће, ма кро при ла за и ми кро при ла за у об
ра ди са др жа ја. 

Фи зи ку је ну жно пред ста ви ти уче ни ци ма као жи ву, не до вр
ше ну на у ку ко ја се не пре кид но ин тен зив но раз ви ја и ме ња, а не 
као скуп за вр ше них по да та ка, не про мен љи вих за ко на, те о ри ја и 
мо де ла. За то је ну жно ис та ћи про бле ме ко је фи зи ка ре ша ва у са
да шњем вре ме ну. 

Да нас је фи зи ка екс пли ка тив на, те о риј ска и фун да мен тал на 
на у ка и ње ним из у ча ва њем, за јед но са оста лим при род ним на у ка
ма, сти чу се осно ве на уч ног по гле да на свет. Иде ја фун да мен тал
но сти фи зи ке у при род ним на у ка ма мо ра да до ми ни ра у на ста ви 
фи зи ке. 

Ши ре њу ви ди ка уче ни ка до при не ће об ја шње ње пој мо ва и 
ка те го ри ја, као што су фи зич ке ве ли чи не, фи зич ки за ко ни, од нос 
екс пе ри мен та и те о ри је, ве за фи зи ке с оста лим на у ка ма, с при ме
ње ним на у ка ма и с тех ни ком. Зна чај но је ука за ти на ве зу фи зи ке и 
фи ло зо фи је. По треб но је на ве сти и етич ке про бле ме ко ји се ја вља
ју као по сле ди ца раз ви ја ња на у ке и тех но ло ги је.

Ова ко фор му ли сан кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва по ја ча но 
екс пе ри мен тал но за сни ва ње на став ног про це са (де мон стра ци о ни 
огле ди и ла бо ра то риј ске ве жбе, од но сно прак тич ни рад уче ни ка). 

Усво је ни кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва ства ра ње ра зно вр
сних мо гућ но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме
ном са вре ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на став ном 
про це су (про јект на, про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но 
уче ње) ци ље ви и за да ци обра зо ва ња као и ци ље ви на ста ве фи зи ке 
бу ду у пу ној ме ри ре а ли зо ва ни. 

Сти ца ње тех нич ке кул ту ре кроз на ста ву фи зи ке са сто ји се у 
раз ви ја њу ве шти на тех нич ких при ме на зна ња, у ре ша ва њу тех нич
ких за да та ка и у при ка зи ва њу од ре ђе них при ме на фи зи ке у сва ко
днев ном жи во ту. 

По сле из у ча ва ња од го ва ра ју ћих те мат ских це ли на, ну жно је 
ука за ти на за шти ту чо ве ко ве сре ди не ко ја је за га ђе на и угро же на 
од ре ђе ним фи зич котех нич ким про це си ма и про ме на ма. 

При об ра ди фи зич ких осно ва енер ге ти ке по треб но је усме ри
ти уче ни ке на штед њу свих вр ста енер ги је, а по себ но елек трич не 
енер ги је. 

Ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ру ју се кроз сле де ће 
основ не об ли ке ра да са уче ни ци ма: 

1. об ра да но вих са др жа ја уз од го ва ра ју ће де мон стра ци о не 
огле де; 

2. ре ша ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них за да та ка; 
3. ла бо ра то риј ске ве жбе; 
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4. ко ри шће ње и дру гих на чи на ра да ко ји до при но се бо љем 
раз у ме ва њу са др жај те ме (до ма ћи за да ци, се ми нар ски ра до ви, про
јек ти, итд.); 

5. си сте мат ско пра ће ње ра да сва ког по је ди нач ног уче ни ка. 
Ве о ма је ва жно да на став ник при из во ђе њу пр ва три об ли ка 

на ста ве на гла ша ва њи хо ву об је ди ње ност. У про тив ном, уче ник ће 
сте ћи ути сак да по сто је три раз ли чи те фи зи ке: јед на се слу ша на 
пре да ва њи ма, дру га се ра ди кроз ра чун ске за дат ке, а тре ћа се ко ри
сти у ла бо ра то ри ји. 

Да би се ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ри ли у це ли
ни, нео п ход но је да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим об ли ци ма 
на став ног про це са. Има ју ћи у ви ду да сва ки од на ве де них об ли ка 
на ста ве има сво је спе ци фич но сти у про це су оства ри ва ња, то су и 
ме тод ска упут ства при ла го ђе на овим спе ци фич но сти ма. 

Методскаупутствазаобрадуновихсадржаја

Ка ко су уз сва ку те мат ску це ли ну пла ни ра ни де мон стра ци о ни 
огле ди, уче ни ци ће спон та но пра ти ти ток по сма тра не по ја ве или 
не по сред но уче ство ва ти у ре а ли за ци ји огле да, а на на став ни ку је 
да на ве де уче ни ка да сво јим ре чи ма, на осно ву соп стве ног ра су
ђи ва ња, опи ше по ја ву ко ју по сма тра или де мон стри ра. По сле то га, 
на став ник, ко ри сте ћи пре ци зни је зик фи зи ке, де фи ни ше но ве пој
мо ве (ве ли чи не) и ре чи ма фор му ли ше за кон по ја ве. Ка да се про
ђе кроз све ета пе у из ла га њу са др жа ја те ме (оглед, уче ни ков опис 
по ја ве, де фи ни са ње пој мо ва и фор му ли са ње за ко на), пре ла зи се 
на пре зен то ва ње за ко на у ма те ма тич кој фор ми. Ова квим на чи ном 
из ла га ња са др жа ја те ме, на став ник по ма же уче ни ку да пот пу ни је 
раз у ме фи зич ке по ја ве, трај ни је за пам ти усво је но гра ди во и у дру
ги план по ти сне фор ма ли зо ва ње усво је ног зна ња. 

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти про блем ску на ста ву. На став
ник по ста вља про блем уче ни ци ма и пре пу шта да они са мо стал но, 
у па ро ви ма или у ти му до ђу до ре ше ња, по по тре би усме ра ва уче
ни ке, под се ћа ју ћи их пи та њи ма на не што што су на у чи ли и са да 
тре ба да при ме не, упу ћу је их на из во ђе ње екс пе ри мен та ко ји мо же 
до ве сти до ре ше ња про бле ма и слич но. 

На при мер, на овај на чин се мо же об ра ди ти те ма Кла сич ни 
за кон сла га ња бр зи на:

– На став ник за да је уче ни ци ма про блем: За што ка пи ки ше 
оста вља ју вер ти ка лан мо кри траг на ста клу ауто бу са ка да он ми ру
је, а ко си траг ка да се ауто бус кре ће? Од че га и ка ко за ви си на гиб 
ко сог тра га?

– На став ник упу ћу је уче ни ке да по тра же и пре по зна ју у уџ
бе ни ку текст уз по моћ ко јег би мо гли да до ђу до ре ше ња (то им 
не ће би ти по себ но те шко бу ду ћи да има ју пред зна ње из основ не 
шко ле о сла га њу бр зи на) и схва те за кон сла га ња бр зи на у век тор
ском об ли ку; 

– На став ник тра жи да уче ни ци за кљу че ка ко се, на осно ву на
у че ног за ко на, од ре ђу је ре ла тив на бр зи на; по том уче ни ци тре ба да 
при ме не тај за кон у кон крет ном про бле му и об ја сне за што је траг 
кос и ка ко ње гов на гиб за ви си од бр зи на ка пи и ауто бу са у од но су 
на зе мљу; 

– За тим се про блем мо же ши ри ти но вим пи та њем: Ка ко би се 
мо гла из ме ри ти (тј. про це ни ти) бр зи на ки шне ка пи у од но су на зе
мљу (уче ни ци са ми тре ба да пред ла жу на чи не ме ре ња); 

– Па још јед ним: Кап ки ше у од но су на ауто бус има хо ри зон
тал ну и вер ти кал ну ком по нен ту и за то па да по ко сој пра вој ли ни ји; 
за што он да ка мен, кад се ба ци у хо ри зон тал ном прав цу са мо ста, 
ле ти до во де по кри вој ли ни ји (а и он, као кап, има хо ри зон тал ну 
и вер ти кал ну ком по нен ту бр зи не) – овим про бле мом укљу чу је се у 
при чу и убр за ње као ве ли чи на ко ја је уче ни ци ма по зна та из основ
не шко ле, па се мо же ко ри сти ти, а већ на сле де ћем ча су ће се она 
де фи ни са ти и по гим на зиј ском про гра му па ово мо же би ти до бар 
увод у ту при чу.

Не ке од те ма у сва ком раз ре ду мо гу се об ра ди ти са мо стал
ним ра дом уче ни ка у гру па ма, кроз ра ди о ни це. Та кав на чин ра да 
је уче ни ци ма нај ин те ре сант ни ји, ви ше су мо ти ви са ни, па лак ше 
усва ја ју зна ње. Уз то се раз ви ја и њи хо во ин те ре со ва ње и сми сао 
за ис тра жи вач ки рад, као и спо соб ност тим ског ра да и са рад ње. 
Ова кав при ступ об ра ди на став не те ме зах те ва до бру при пре му 

на став ни ка: ода бра ти те му, при пре ми ти од го ва ра ју ћа на став на 
сред ства и опре му, по де ли ти уче ни ке у гру пе та ко да сва ки по је
ди нац у гру пи мо же да ти од го ва ра ју ћи до при нос, да ти нео п ход на 
ми ни мал на упут ства.

– На при мер, за на став ну те му Од би ја ње и пре ла ма ње све
тло сти уче ни ци се мо гу по де ли ти у гру пе од ко јих би јед на − те
о риј ски об ра ди ла за ко не од би ја ња и пре ла ма ња, дру га − то тал ну 
ре флек си ју са при ме ри ма при ме не, тре ћа − при вид ну ду би ну те
ла са при ме ри ма, че твр та − ду гу, пе та − пре ла ма ње кроз при зму и 
при ме не (све гру пе, осим пр ве, у упут стви ма тре ба да до би ју фор
му лу за за кон пре ла ма ња); у ра ду уче ни ци мо гу да ко ри сте уџ бе
ник, ин тер нет, де мон стра ци о ни оглед, и др.

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти мул ти ди сци пли нар ни при
ступ од ре ђе ној обла сти или те ми.

– На при мер, аку сти ка се мо же об ра ди ти кроз са мо стал ни рад 
уче ни ка (у гру па ма) ком би но ва њем зна ња из фи зи ке (ка кав та лас 
и ка ко се пре но си кроз ва здух, соп стве не уче ста ло сти за тег ну тих 
жи ца и ва зду шних сту бо ва, ја чи на зву ка, по ја ча ва ње зву ка), би о
ло ги је (ухо и фор ми ра ње осе ћа ја зву ка), ма те ма ти ке (Фу ри је о ва 
ана ли за), ин фор ма ти ке (сла га ње осци ла ци ја и раз ла га ње зву ка у 
спек тар уз при каз на ра чу на ру), му зич ког (му зич ке ска ле, де мон
стра ци ја ви си не и бо је то на на раз ли чи тим ин стру мен ти ма).

– У об ра ди струк ту ре кри ста ла и мо ле ку ла мо же се ус по ста
ви ти ко ре ла ци ја фи зи ке, хе ми је, ли не ар не ал ге бре (ко нач не гру пе 
ко је се ра де у ли не ар ној ал ге бри мо гу се ко ри сти ти у об ја шње њу 
кри ста ла) и про гра ми ра ња (при каз струк ту ре мо ле ку ла и кри ста ла).

Не ке те ме тре ба да при пре ме и пре зен ту ју са ми уче ни ци, по
је ди нач но или у па ро ви ма. То се мо же ра ди ти у сва ком раз ре ду, 
на ро чи то у тре ћем и че твр том где по сто ји низ по год них те ма а уче
ни ци су са мо стал ни ји и спрем ни за та кав об лик ра да. 

По је ди не те ме мо гу се од ра ди ти у са рад њи са ис тра жи ва
чи ма са фа кул те та или на уч них ин сти ту та. По себ но се то од но
си на пред ви ђе не сло бод не те ме из са вре ме не фи зи ке у че твр том 
раз ре ду. Мо гу се у шко ли ор га ни зо ва ти пре да ва ња струч ња ка ко
ји не по сред но уче ству ју у са вре ме ним на уч ним про јек ти ма, или 
кон фе рен ци је пу тем ви део би ма, или се ор га ни зо ва ти по се те пре
да ва њи ма и ма ни фе ста ци ја ма ко је се одр жа ва ју ван шко ле.

Методскаупутствазарешавањезадатака

Ре ша ва ње за да та ка је ва жна ме то да за уве жба ва ње при ме не 
зна ња. Њо ме се по сти же: кон кре ти за ци ја те о риј ских зна ња; об на
вља ње, про ду бљи ва ње и утвр ђи ва ње зна ња; ко ри го ва ње уче нич
ких зна ња и уме ћа; раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња; под сти ца ње 
уче ни ка на ини ци ја ти ву; сти ца ње са мо по у зда ња и са мо стал но сти 
у ра ду; раз ви ја ње здра вог так ми чар ског ду ха ко ји је при су тан код 
свих да ро ви тих уче ни ка и пред ста вља сна жан мо ти ва ци о ни еле
мент, итд.

Оп ти мал ни ефек ти ре ша ва ња за да та ка у про це су уче ња фи зи
ке оства ру ју се до бро осми шље ним ком би но ва њем ква ли та тив них 
(за да ци−пи та ња), кван ти та тив них (ра чун ских), гра фич ких и екс пе
ри мен тал них за да та ка. 

Ве жба ње ре ша ва ња ра чун ских за да та ка је ва жна ком по нен та 
уче ња фи зи ке. Ка ко оно за уче ни ке че сто пред ста вља вид уче ња 
са нај сло же ни јим зах те ви ма, на став ник тре ба да им да од го ва ра ју
ће ин струк ци је, на по ме не и са ве те у ве зи са ре ша ва њем за да та ка. 
На по ме не тре ба да се од но се на ти по ве за да та ка у да тој те ми, нај
че шће гре шке при ре ша ва њу та квих за да та ка, ал го ри там ре ша ва ња 
да тог ти па за да та ка.

При ре ша ва њу кван ти та тив них за да та ка, у за дат ку пр во тре
ба на пра ви на чин са гле да ти фи зич ке са др жа је, па тек по сле то га 
пре ћи на ма те ма тич ко фор му ли са ње и из ра чу на ва ње. На и ме, ре ша
ва ње за да та ка од ви ја се кроз три ета пе: фи зич ка ана ли за за дат ка, 
ма те ма тич ко из ра чу на ва ње и ди ску си ја ре зул та та. У пр вој ета пи 
уоча ва ју се фи зич ке по ја ве на ко је се од но си за да так, а за тим се 
на бра ја ју и ре чи ма ис ка зу ју за ко ни по ко ји ма се по ја ве од ви ја ју. У 
дру гој ета пи се, на осно ву ма те ма тич ке фор ме за ко на, из ра чу на ва 
вред ност тра же не ве ли чи не. У тре ћој ета пи тра жи се фи зич ко ту
ма че ње до би је ног ре зул та та. 
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По треб но је па жљи во ода бра ти за дат ке ко ји, ако је мо гу ће, 
има ју не по сред ну ве зу са ре ал ним си ту а ци ја ма. Та ко ђе је ва жно 
да уче ни ци пра вил но вред ну ју до би је ни ре зул тат, као и ње гов пра
ви лан за пис. По себ но тре ба обра ти ти па жњу на по ступ ност при 
из бо ру за да та ка, од нај јед но став ни јих ка они ма ко ји зах те ва ју ана
ли зу и син те зу сте че них зна ња. 

Тре ба и уче ни ци ма пру жи ти мо гућ ност да са ми са ста вља ју 
раз ли чи те за дат ке. То је за њих ин те ре сант но, иза зов но, за бав но, 
то је при ли ка да ис по ље зна ње, кре а тив ност, спо соб ност крат ког и 
ја сног фор му ли са ња про бле ма. 

Методскаупутствазаизвођењелабораторијскихвежби

Ла бо ра то риј ске ве жбе чи не са став ни део ре дов не на ста ве и 
ор га ни зу ју се та ко што се при из ра ди ве жби оде ље ње де ли на два 
де ла а уче ни ци ве жбе ра де у па ро ви ма, евен ту ал но у гру па ма од по 
тро је. За сва ку ве жбу уче ни ци уна пред тре ба да до би ју од го ва ра ју
ћа упут ства. 

Час екс пе ри мен тал них ве жби са сто ји се из увод ног де ла, ме
ре ња и за пи си ва ња ре зул та та ме ре ња и об ра де до би је них по да та ка. 

У увод ном де лу ча са на став ник про ве ра ва да ли су уче ни ци 
спрем ни за ве жбу, упо зна је их са мер ним ин стру мен ти ма и оста лим 
де ло ви ма апа ра ту ре за ве жбу, ука зу је на ме ре пре до стро жно сти ко
јих се мо ра ју при др жа ва ти ра ди соп стве не си гур но сти, при ру ко ва
њу апа ра ти ма, елек трич ним из во ри ма, ра зним уре ђа ји ма, и сл. 

Док уче ни ци вр ше ме ре ња, на став ник ак тив но пра ти њи хов 
рад, дис крет но их над гле да и, кад за тре ба, об ја шња ва и по ма же. 

При об ра ди ре зул та та ме ре ња уче ни ци се при др жа ва ју пра
ви ла за та бе лар ни при каз по да та ка, цр та ње гра фи ка, из ра чу на ва ње 
за о кру гље них вред но сти и гре ша ка ме ре ња (са тим пра ви ли ма на
став ник тре ба да их упо зна уна пред или да их да уз пи са на упут
ства за ве жбе). 

У са др жа ји ма је дат кон кре тан низ ла бо ра то риј ских ве жби 
ко је се мо гу ра ди ти. На став ни ци мо гу про ме ни ти не ке од њих (2 
до 3) или до да ти још не ке у за ви сно сти од рас по ло жи ве опре ме и 
вре ме на.

Методскаупутствазадругеобликерада

Је дан од об ли ка уче ни ка су до ма ћи за да ци. То тре ба да бу ду 
ква ли та тив на пи та ња и про бле ми, ра чун ски за да ци, пре ма мо гућ
но сти ма и екс пе ри мен тал ни, ко ји се од но се на гра ди во об ра ђе но 
на ча су и на по ве зи ва ње овог гра ди ва са прет ход ним. 

За до ма ћи за да так мо гу се да ва ти и се ми нар ски ра до ви и од
го ва ра ју ћи про јек ти ко је би уче ни ци ра ди ли ин ди ви ду ал но или у 
гру па ма. 

На став ник је оба ве зан да пре гле да до ма ће за дат ке и са оп шти 
уче ни ци ма евен ту ал не гре шке ка ко би они има ли ин фор ма ци ју о 
успе шно сти свог ра да. 

Праћењерадаученика

На став ник је ду жан да кон ти ну и ра но пра ти рад сва ког уче
ни ка кроз не пре кид ну кон тро лу ње го вог ра да и усво је них зна ња у 
свим об ли ци ма на ста ве: де мон стра ци о ним огле ди ма, пре да ва њи
ма, ре ша ва њу кван ти та тив них и ква ли та тив них за да та ка, ла бо ра
то риј ским ве жба ма, до ма ћим за да ци ма.

У сва ком раз ре ду тре ба кон ти ну и ра но про ве ра ва ти и оце њи
ва ти зна ње уче ни ка по мо ћу усме ног ис пи ти ва ња, крат ких (15ми
нут них) пи сме них про ве ра, те сто ва на кра ју ве ћих це ли на, пи сме
них за да та ка, про ве ром екс пе ри мен тал них ве шти на. Еле мен ти 
оце не уче ни ка тре ба да бу ду и ње гов рад и ан га жо ва ност на ча
со ви ма, а до бром оце ном би тре ба ло и по др жа ва ти и под сти ца ти 
на пре дак сва ког по је дин ца. Уче ни ци ма тре ба да ти и мо гућ ност да 
оце њу ју јед ни дру ге и са ми се бе ка ко би се раз ви ја ла њи хо ва кри
тич ност и са мо кри тич ност, спо соб ност ре ал ног са гле да ва ња сво
јих и ту ђих по стиг ну ћа, же ља за на пре до ва њем, објек тив ност, од
го вор ност, итд.

На по чет ку ра да са уче ни ци ма, у сва ком раз ре ду, по себ но ако 
је оде ље ње про ме ни ло струк ту ру или је на став ник пре у зео но во 
оде ље ње, би ло би по жељ но спро ве сти ди јаг но стич ки тест. Та кав 

тест го во ри на став ни ку са ка квим пред зна њем и ко јим по тен ци
ја ли ма уче ни ци ула зе у но ву школ ску го ди ну. Та ко ђе, пред ла же
мо те сто ве си сте ма ти за ци је гра ди ва на кра ју сва ког по лу го ди шта 
или на кра ју школ ске го ди не. При пре ма за овај тест, као и сам тест, 
тре ба ло би да оси гу ра ју трај но усва ја ње нај о снов ни јих и нај ва
жни јих зна ња из прет ход но об ра ђе них обла сти. 

Додатнаидопунсканастава

До дат ни рад на ме њен је по себ но за ин те ре со ва ним уче ни ци
ма. Ор га ни зу је се са јед ним ча сом не дељ но. У окви ру ове на ста ве 
мо гу се про ду бљи ва ти и про ши ри ва ти са др жа ји из ре дов не на ста
ве, ра ди ти но ви са др жа ји, те жи за да ци, сло же ни ји екс пе ри мен ти 
од оних у ре дов ној на ста ви, при пре ме за так ми че ња. Уче ни ци се 
сло бод но опре де љу ју при из бо ру са др жа ја про гра ма. За то је ну жно 
са чи ни ти ин ди ви ду ал не про гра ме ра да са уче ни ци ма на осно ву 
њи хо вих прет ход них зна ња, ин те ре со ва ња и спо соб но сти. Ко ри
сно је ан га жо ва ти ис так ну те струч ња ке да у окви ру до дат не на
ста ве одр же по пу лар на пре да ва ња, бив ше успе шне так ми ча ре ко ји 
ће ра ди ти так ми чар ске за дат ке, ор га ни зо ва ти по се те ин сти ту ти ма, 
фа кул те ти ма и слич но. 

До пун ска на ста ва се, по по тре би, та ко ђе ор га ни зу је са по јед
ним ча сом не дељ но. Њу по ха ђа ју уче ни ци ко ји у ре дов ној на ста ви 
ни су би ли успе шни или су из оправ да них раз ло га ду го би ли од
сут ни са ре дов не на ста ве. Циљ до пун ске на ста ве је да уче ник, уз 
до дат ну по моћ на став ни ка, стек не ми ни мум основ них зна ња из са
др жа ја ко је пред ви ђа про грам фи зи ке. 

Сло бод не ак тив но сти уче ни ка ко ји су по себ но за ин те ре со ва ни 
за фи зи ку, мо гу се ор га ни зо ва ти кроз раз не сек ци је мла дих фи зи ча
ра (у скла ду са ин те ре со ва њем уче ни ка и мо гућ но сти ма шко ле). 

АСТРОНОМИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве астро но ми је је да уче ни ци упо зна ју са вре ме ну 
сли ку Ва си о не про у ча ва ју ћи објек те и по ја ве у њој, да стек ну на
уч ну пи сме ност, да се оспо со бе за ак тив но сти ца ње зна ња о астро
ном ским по ја ва ма кроз ис тра жи ва ње и да се усме ре пре ма при ме
ни на уч ног ме то да и за ко на фи зи ке у из у ча ва њу по ја ва и про це са 
у Ва си о ни. 

Задаци на ста ве астро но ми је су да уче ни ци:
– сти чу зна ња о на стан ку и ево лу ци ји ко смич ких обје ка та; 
– схва те уни вер зал ност за ко на при ро де;
– сти чу са вре ме на зна ња о ва си о ни и ме то да ма ко је су омо гу

ћи ле сти ца ње тог зна ња;
– из у ча ва њем при вид них по ло жа ја и кре та ња ко смич ких 

обје ка та схва те њи хо ве пра ве по ло жа је и кре та ње ;
– из у че гра ђу и хе миј ски са став ко смич ких обје ка та;
– има ју на ви ку да при ме њу ју зна ње сте че но у дру гим на у ка ма 

(фи зи ци, ма те ма ти ци и др.);
– има ју на ви ку да са мо стал но за кљу чу ју на осно ву сте че ног 

зна ња и оспо со бе се за ап стракт но ми шље ње раз ви ја њем сми сла за 
основ не при род не на у ке;

– раз ви ју сми сао за ори јен та ци ју у про сто ру и вре ме ну;
– упо зна ју се са из во ри ма енер ги је у зве зда ма и мо гућ но сти

ма ко ри шће ња енер ги је Сун ца;
– оспо со бе се за ква ли та тив но и кван ти та тив но ре ша ва ње 

астро ном ских про бле ма и за да та ка.

IVразред
(1 час не дељ но, 31 час го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

УВОД (1)

Пред мет про у ча ва ња и спе ци фич но сти астро но ми је. Ин тер
ди сци пли нар ност. Кра так пре глед исто риј ског раз во ја. Мо гућ ност 
из у ча ва ња са Зе мље. Уло га ко смич ких ле то ва у да на шњој астро
но ми ји.
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ГРА ВИ ТА ЦИ О НА ДЕЈ СТВА (2+1)

При вид на пла нет ска кре та ња Хе ли о цен трич ки си стем. Ке
пле ро ви за ко ни. Њут нов за кон гра ви та ци је. Плим ско деј ство Ме
се ца и Сун ца.

ДА ЉИ НЕ И ВЕ ЛИ ЧИ НЕ НЕ БЕ СКИХ ТЕ ЛА (1+1)

Па ра лак са. Астро ном ске је ди ни це за да љи ну. Основ не ме то де 
од ре ђи ва ња ве ли чи не не бе ских те ла.

НЕ БО, ПРО СТОР И ВРЕ МЕ (3+1)

Ори јен та ци ја на не бу. Са зве жђа. Не бе ска сфе ра, ње но при
вид но обр та ње и Зе мљи на ро та ци ја. Хо ри зонт ски и еква тор ски 
сфер ни ко ор ди нат ни си сте ми. При вид но Сун че во го ди шње кре
та ње и ње го ве по сле ди це (еклип ти ка, зо ди јак). До ка зи Зе мљи не 
ро та ци је и ре во лу ци је. Вре ме (је ди ни це, зве зда но, пра во и сред ње 
Сун че во вре ме, свет ско, ука зно). Ка лен да ри.

ЗРА ЧЕ ЊЕ НЕ БЕ СКИХ ТЕ ЛА (2+1)

Спек тар зра че ња не бе ских те ла. Ути цај хе миј ског са ста ва и 
фи зич ких усло ва на из глед спек тра. То плот ни и не то плот ни ме ха
ни зми зра че ња. Из ра чу на ва ње ра ди јал них бр зи на не бе ских те ла. 
Астро ном ске фо то ме триј ске је ди ни це (при вид не и ап со лут не зве
зда не ве ли чи не) и њи хо ва ве за са фи зич ким је ди ни ци ма. Ути цај 
Зе мљи не ат мос фе ре на при ма ње зра че ња не бе ских те ла (ап сорп
ци ја, дис пер зи ја и ре фрак ци ја).

АСТРО НОМ СКИ ИН СТРУ МЕН ТИ (3+1)

Ре фрак то ри. Ре флек то ри. При јем ни ци зра че ња. Основ не ка
рак те ри сти ке те ле ско па (раз двој на моћ, са бир на моћ, уве ћа ње и 
мон та жа те ле ско па). Ин тер фе ро ме три. Ра диоте ле ско пи. При ме на 
ла се ра у астро но ми ји.

ЗВЕ ЗДЕ (3+1)

Фи зич ке ка рак те ри сти ке и ти по ви зве зда. НR ди ја грам. Кре та
ње зве зда. Двој не и ви ше стру ке зве зде. Од ре ђи ва ње зве зда них ма са, 
преч ни ка и тем пе ра ту ра. Зве зда на ја та. Про мен љи ве зве зде. Ме ђу
зве зда на ма те ри ја. Из во ри зве зда не енер ги је. Ево лу ци ја зве зда.

ГА ЛАК СИ ЈЕ (3+1) 

Струк ту ра и ро та ци ја га лак си је. Вр сте га лак си ја. Млеч ни пут. 
Ха блов за кон. Ак тив не га лак си је ква за ри. Ре ликт но зра че ње. Ко
смо ло шке хи по те зе.

СУН ЦЕ (2+1)

Ка рак те ри сти ке мир ног Сун ца. Сун че ва ак тив ност (пе ге, про
ту бе ран це, хро мос фер ске еруп ци је). Ге о фи зич ке по сле ди це.

СУН ЧЕВ СИ СТЕМ (2+1)

Основ не ка рак те ри сти ке Сун че вог си сте ма. Пла не те Зе мљи
ног ти па. Асте ро и ди (ма ле пла не те). Пла не те Ју пи те ро вог ти па. 
Са те ли ти. Ко ме те, ме те о ри и ме те о ри ти. Ево лу ци ја Сун че вог си
сте ма.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Кон цепт на став ног про гра ма астро но ми је и из бор са др жа ја 
пред ме та од ре ђен је сле де ћим по став ка ма:

– астро но ми ја се у овом раз ре ду ја вља пр ви пут као на став на 
област;

– уче ни ку се да је са вре ме на сли ка ва си о не;
– по све ћу је се по себ на па жња ства ра њу на уч не сли ке све та и 

основ ним пе да го шкоди дак тич ким зах те ви ма;
– про грам са др жи 10 на став них це ли на, а сва ка од њих са др

жи нео п хо дан број ма њих де ло ва;
– за сва ку це ли ну је дат ори јен та ци о ни број ча со ва те о риј ске 

на ста ве и ча со ва утвр ђи ва ња гра ди ва. I (1), II (2+1), III (1+1), IV 

(3+1), V (2+1), VI(3+1), VII (3+1), VI II (3+1), IX (2+1), X (2+1). У 
тај број су укљу че ни прак тич на и де мон стра ци о на на ста ва и из ра
да ра чун ских за да та ка.

Прак тич на и де мон стра ци о на на ста ва се, по при ро ди ства ри, 
мо ра из во ди ти по ве дром вре ме ну, нај ве ћим де лом у ноћ ним ча со
ви ма, што из и ску је по себ не тер ми не.

За прак тич ну и де мон стра ци о ну на ста ву по треб на су сле де ћа 
на став на сред ства: кар та зве зда ног не ба, те ле скоп, ме се че ва кар та. 
Тре ба ко ри сти ти ин тер нет и по се ћи ва ти На род ну оп сер ва то ри ју.

Пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње по се те Пла не та ри ју му.
Крат ко упут ство за прак тич на по сма тра ња 
У то ку сеп тем бра: пр во упо зна ва ње са не бе ским те ли ма. 

Цир кум по лар на са зве жђа (По ла ра, Ма ла и Ве ли ка ко ла, Ка си о пе
ја). По сма тра ња ви дљи вих пла не та.

Сре ди на ок то бра: ори јен ти са ње по мо ћу не бе ских те ла. По
сма тра ње Ме се ца и Ан дро ме ди не ма гли не. Пра ће ње ме те о ра .

По че так но вем бра: ори јен ти са ње по мо ћу Сун ца. Де мон стра
ци ја раз ли ке из ме ђу пра вог и сред њег по дне ва.

По ло ви ном но вем бра: пра ће ње ме те ор ског ро ја Ле о ни да (14. 
XI – 19. XI).

Сеп тем бар − де цем бар: ме ре ње по днев не ви си не Сун ца и 
пра ће ње ме на Ме се ца.

Ја ну ар − фе бру ар: Упо зна ва ње са зим ским са зве жђи ма. По
сма тра ње Ори о но ве ма гли не.

Осим то га, уко ли ко се на не бу ја ви не ка ва жни ја по ја ва по
треб но је укљу чи ти се у ње но по сма тра ње .

У на ста ви астро но ми је тре ба ко ри сти ти ин тер нет и про ве ра
ва ти тач ност по да та ка јер је по след њих 20 го ди на до шло до ве ли
ког бро ја зна чај них от кри ћа у астро но ми ји. На при мер, ве ћи број 
са те ли та око пла не та Ју пи те ро вог ти па, у упо тре би је и три на е сто 
зо ди јач ко са зве жђе Зми јо но ша (Op hi u cus), ко је је иза Шкор пи је, а 
ис пред Стрел ца, вре ме „бо рав ка ” Сун ца у зо ди јач ким са зве жђи ма 
се кре ће од 6 до 44 да на, а не по 30 да на, за тим Плу тон ни је пла не
та већ асте ро ид, уки ну то је гра ђан ско вре ме итд. 

ХЕМИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве хе ми је је раз вој до мен ских хе миј ских зна ња, 
тех нич котех но ло шких зна ња, раз вој оп штих ког ни тив них и ко
му ни ка циј ских спо соб но сти, као при пре ма за да ље уни вер зи тет
ско обра зо ва ње и оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских зна ња у 
сва ко днев ном жи во ту, ре ша ва ње про бле ма у но вим и не по зна тим 
си ту а ци ја ма и раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма и 
жи вот ној сре ди ни.

Задацина ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску на уч ну пи сме ност и спо соб ност ко му ни

ка ци ја у хе ми ји;
– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при

ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– овла да ју осно ва ма на уч ног ме то да у хе ми ји и схва те зна чај 

хе миј ског екс пе ри мен та као при мар ног из во ра зна ња и основ ног 
ме то да са зна ва ња у хе ми ји;

– раз у ме ју по ја ве и про це се у при ро ди са аспек та хе миј ског 
из у ча ва ња;

– раз у ме ју од нос усло вље но сти свој ста ва суп стан ци њи хо вом 
струк ту ром;

– раз у ме ју усло вље ност свој ста ва хе миј ског си сте ма ње го вим 
ква ли та тив ним са ста вом и кван ти та тив ним од но сом ње го вих ком
по нен ти;

– при ме њу ју основ не хе миј ске кон цеп те (кон цепт о кор пу ску
лар ној гра ђи суп стан ци, кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт рав
но те же, кон цепт раз вој но сти хе миј ских те о ри ја) за ту ма че ње хе
миј ских струк ту ра и про це са:

– овла да ју основ ним тех ни ка ма ла бо ра то риј ског ра да;
– раз у ме ју зна чај хе миј ске про из вод ње за са вре ме но дру штво;
– раз у ме ју зна чај хе ми је за раз ли чи те са вре ме не тех но ло ги је;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;
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– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при не зго да ма у хе миј ској ла
бо ра то ри ји и сва ко днев ном жи во ту;

– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за одр жи ви 
раз вој;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и про фе си о нал ном ра ду;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма , ло гич ко и кри тич ко ми шље ње;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем;

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

Iразред
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње; 75 ча со ва те о ри ја,  

30 ча со ва ве жби) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

УВОД У ХЕ МИ ЈУ 

Хе ми ја као при род на на у ка. Ме ре ња у хе ми ји.

ВР СТЕ СУП СТАН ЦИ 

По јам и вр сте суп стан ци. Хе миј ски еле мен ти, је ди ње ња и 
сме ше.

СТРУК ТУ РА АТО МА 

Струк ту ра ато ма. Еле мен тар не че сти це. Атом ска ма са и атом
ски број. Изо то пи. Из град ња елек трон ског омо та ча. Елек трон ска 
кон фи гу ра ци ја ато ма и Пе ри од ни си стем еле ме на та. Енер ги ја јо ни
за ци је и афи ни тет пре ма елек тро ну. Пе ри о дич ност про ме не свој
ста ва еле ме на та.

Демонстрациониогледи:

Бо је ње пла ме на.
Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 1. гру пе Пе ри од ног си

сте ма еле ме на та. Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 17. гру пе 
Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.

Упо ре ђи ва ње про ме на хе миј ских свој ста ва еле ме на та тре ће 
пе ри о де са ста но ви шта гра ђе елек трон ског омо та ча њи хо вих ато ма 
(ре ак ци је Na, Mg, Al са во дом).

ХЕ МИЈ СКЕ ВЕ ЗЕ И МЕ ЂУ МО ЛЕ КУЛ СКЕ ИН ТЕР АК ЦИ ЈЕ

Јон ска ве за. Јон ске кри стал не ре шет ке. Ко ва лент на ве за. По
лар ност мо ле ку ла. Ме ђу мо ле кул ске ин тер ак ци је и во до нич на ве за. 
Атом ске и мо ле кул ске кри стал не ре шет ке. Ме тал на ве за.

Свој ства суп стан ци са јон ском, ко ва лент ном и ме тал ном ве
зом (агре гат но ста ње, тем пе ра ту ра кљу ча ња и то пље ња, рас твор
љи вост у во ди). 

Хе миј ске фор му ле. Ко ли чи на суп стан це, мо лар на ма са и мо
лар на за пре ми на. Од ре ђи ва ње ем пи риј ске и мо ле кул ске фор му ле 
је ди ње ња.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње по лар но сти во де. Ис пи ти ва ње елек тро про во дљи
во сти чвр стог и рас то пље ног ка ли јумни тра та. Су бли ма ци ја јо да.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ 

Дис перз ни си сте ми: по јам и вр сте. Рас твор љи вост. Ма се ни 
про цент ни са др жај рас тво ра. Ко ли чин ска и ма се на кон цен тра ци
ја рас тво ра; мо лал ност рас тво ра. Зна чај и при ме на ко ло ид них рас
тво ра, су спен зи ја и емул зи ја.

Ко ли га тив на свој ства рас тво ра. Осмот ски при ти сак. Сни же
ње тем пе ра ту ре мр жње ња, по ви ше ње тем пе ра ту ре кљу ча ња.

Демонстрациониогледи:

Раз ме на енер ги је из ме ђу си сте ма и око ли не (рас тва ра ње амо
ни јумхло ри да и на три јумхи дрок си да у во ди). Де мон стра ци ја 
Тин да ло вог ефек та. До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва пре за си ће
ног рас тво ра на три јумаце та та. Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти раз
ли чи тих суп стан ци у по лар ним и не по лар ним рас тва ра чи ма.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед на чи на.
Енер гет ске про ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма (ег зо терм не и 

ен до терм не ре ак ци је, ре ак ци о на то пло та, Хе сов за кон). 
Бр зи на хе миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји на њу ути чу (За кон 

о деј ству ма са). По јам ка та ли за то ра. 
Хе миј ска рав но те жа. Фак то ри ко ји ути чу на хе миј ску рав но

те жу. Ле Ша те ље ов прин цип.

Демонстрациониогледи:

Кре та ње че сти ца као услов хе миј ске ре ак ци је – ре ак ци ја из
ме ђу амо ни ја ка и хло ро во до ни ка; ре ак ци ја из ме ђу чвр стог ка ли
јумјо ди да и чвр стог сре брони тра та.

КИ СЕ ЛИ НЕ, БА ЗЕ И СО ЛИ 

Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ја ки и сла
би елек тро ли ти. Сте пен и кон стан та ди со ци ја ци је. Јон ске ре ак ци је.

Про то ли тич ка те о ри ја ки се ли на и ба за. Про то ли тич ка рав но
те жа у во ди. Кон цен тра ци ја јо на у во де ним рас тво ри ма ки се ли на, 
ба за и со ли. рН вред ност во де них рас тво ра. Пу фер ске сме ше. Хи
дро ли за со ли.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње ки се ло сти во де них рас тво ра ки се ли на, ба за и 
раз ли чи тих вр ста со ли уни вер зал ном ин ди ка тор ском хар ти јом.

ОК СИ ДО РЕ ДУК ЦИ О НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Основ ни пој мо ви ок си до ре дук ци о них про це са: ок си да ци о ни 
број, ок си да ци ја, ре дук ци ја, ок си да ци о на и ре дук ци о на сред ства. 

Елек трод ни по тен ци јал. Гал ван ски спрег. Елек тро ли за. Ко ро
зи ја.

Демонстрациониогледи:

Ре ак ци ја гво жђе(II)сул фа та са ка ли јумпер ман га на том у ки
се лој и у ба зној сре ди ни.

Ре ак ци ја гво жђа са во де ним рас тво ром ба кар(II)сул фа та.
Елек тро ли за цинкјо ди да. 

ПЕ РИ ОД НИ СИ СТЕМ ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Пе ри од ни си стем еле ме на та. Пе ри о дич ност про ме не струк ту
ре и свој ста ва хе миј ских еле ме на та. Не ме та ли, ме та ли и ме та ло и
ди у ПСЕ.

ВО ДО НИК 

Оп шта свој ства и рас про стра ње ност во до ни ка. Изо то пи во до
ни ка. Зна чај и при ме на је ди ње ња во до ни ка: во де, во до никпе рок
си да, хи дри да.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње во до ни ка и ис пи ти ва ње ње го вих свој ста ва.
Деј ство мо ле кул ског и атом ског во до ни ка на ка ли јумпер ман

га нат.

ЕЛЕ МЕН ТИ 1. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Оп шта свој ства еле ме на та у гру пи. Свој ства, зна чај, до би ја ње 
и при ме на је ди ње ња: на три јумхло рид, на три јумхи дрок сид и на
три јумкар бо нат. Свој ства и при ме на ка ли јумни тра та.
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Демонстрациониогледи:

Ре ак ци је на три ју ма и ка ли ју ма са во дом. 

ЕЛЕ МЕН ТИ 2. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи, по ре ђе ње са ал кал ним 
ме та ли ма, од сту па ња код бе ри ли ју ма. Ре ак ци ја зем но ал кал них ме
та ла са во дом. Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња маг не зи ју ма 
и кал ци ју ма: маг не зи јумкар бо нат, кал ци јумок сид, кал ци јум хи
дрок сид (до би ја ње кал ци јумок си да и кал ци јум хи дрок си да), кал
ци јумкар бо нат, кал ци јумсул фат.

Демонстрациониогледи:

Ре ак ци ја маг не зи ју ма и кал ци ју ма са хло ро во до нич ном ки се
ли ном.

ЕЛЕ МЕН ТИ 13. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. До би ја ње алу ми ни ју ма, 
ле гу ре алу ми ни ју ма. Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња алу ми
ни ју ма: ок сид, хи дрид, алу ми на ти, дво гу бе со ли.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње ам фо тер но сти алу ми ни ју ма и алу ми ни јумхи
дрок си да: ре ак ци ја са хло ро во до нич ном ки се ли ном и на три јумхи
дрок си дом.

ВЕ ЖБЕ

УВОД У ЛА БО РА ТО РИЈ СКУ ТЕХ НИ КУ 

Пра ви ла за без бе дан рад у хе миј ској ла бо ра то ри ји, ме ре пре
до стро жно сти, про тив по жар на за шти та, га ше ње по жа ра, ме ре пр
ве по мо ћи. Хе ми ка ли је и ре а ген си. Пик то гра ми. Ла бо ра то риј ски 
при бор. Одр жа ва ње ла бо ра то риј ског при бо ра. Гре ја ли це, пла ме ни
ци (шпи ри ту сна гре ја ли ца, Бун зе нов пла ме ник). Бо це за ком при
мо ва не га со ве. Ку па ти ла. Сред ства за хла ђе ње. Ме ре ње тем пе ра ту
ре, ма се и за пре ми не.

ОСНОВ НЕ ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ 

Раз два ја ње и пре чи шћа ва ње чвр стих суп стан ци (сит ње ње, 
рас тва ра ње, та ло же ње, де кан то ва ње, фил тра ци ја, ис пи ра ње та ло
га). Пре чи шћа ва ње јо да су бли ма ци јом. Пре кри ста ли за ци ја ба кар 
(II)сул фа та. Раз два ја ње и пре чи шћа ва ње теч них суп стан ци. Де
сти ла ци ја под ат мос фер ским при ти ском. Фрак ци о на де сти ла ци ја. 
Екс трак ци ја јо да.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ 

При пре ма ње во де них рас тво ра од ре ђе не ко ли чин ске кон цен
тра ци је. 

До би ја ње ко ло ид них рас тво ра сум по ра и гво жђе(III)хи дрок
си да. Ис пи ти ва ње оп тич ких свој ста ва ко ло ид них рас тво ра. Ис пи
ти ва ње ути ца ја кон цен тра ци је со ли и на е лек три са ња јо на на ста
бил ност ко ло ид них рас тво ра.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Ис пи ти ва ње ути ца ја при ро де ре ак та на та на бр зи ну хе миј ске 
ре ак ци је (по ре ђе ње бр зи не ре ак ци ја цин ка и ка ла ја са рас тво ром 
хло ро во до нич не ки се ли не). Ис пи ти ва ње ути ца ја до дир не по вр ши
не ре ак та на та на бр зи ну хе миј ске ре ак ци је (ре ак ци је из ме ђу рас
тво ра и спра ше ног ка ли јумјо ди да и оло во(II)ни тра та). 

Ис пи ти ва ње ути ца ја тем пе ра ту ре на бр зи ну хе миј ске ре ак ци
је (ре ак ци је цин ка са рас тво ром хло ро во до нич не ки се ли не на 25 
°С и на 60 °С). Раз ла га ње во до никпе рок си да (без и у при су ству 
ка та ли за то ра).

Ис пи ти ва ње ути ца ја про ме не кон цен тра ци је ре ак та на та и 
про ме не тем пе ра ту ре на хе миј ску рав но те жу. 

КИ СЕ ЛИ НЕ, БА ЗЕ И СО ЛИ 

До би ја ње со ли (кал ци јумкар бо на та, ба ри јумсул фа та и сре
брохло ри да). Јон ске ре ак ци је. Ти тра ци ја рас тво ра ја ке ки се ли не 
ја ком ба зом.

ОК СИ ДО РЕ ДУК ЦИ О НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

На пон ски низ ме та ла: по ре ђе ње ре дук ци о не мо ћи ме та ла. Са
тур но во др во. Ок си да ци о на свој ства ка ли јумпер ман га на та. Ок си
да ци ја на три јумсул фи та по мо ћу ка ли јумди хро ма та.

РЕ АК ЦИ ЈЕ И СВОЈ СТВА НЕО Р ГАН СКИХ СУП СТАН ЦИ

Ме то де ана ли тич ке хе ми је. Прин ци пи ква ли та тив не хе миј ске 
ана ли зе.

До ка зи ва ње јо на ал кал них ме та ла у пла ме ну. Хи дро ли за со ли 
ал кал них ме та ла.

Ис пи ти ва ње свој ста ва маг не зи ју ма и кал ци ју ма. До ка зи ва ње 
јо на кал ци ју ма и маг не зи ју ма. До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва 
маг не зи јумок си да. Хи дро ли за со ли зем но ал кал них ме та ла. Твр до
ћа во де и ње но омек ша ва ње.

Ис пи ти ва ње свој ста ва алу ми ни ју ма. До ка зи ва ње јо на алу ми
ни ју ма. Хи дро ли за алу ми ни јумхло ри да и алу ми ни јумсул фа та.

IIразред
 (3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње, 73 ча са те о ри је,  

32 ча са ве жби)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

ЕЛЕ МЕН ТИ 14. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Угље ник. Угаљ. Кокс. 
Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња угље ни ка: ок си ди, кар би ди, 
ци ја ни ди. Си ли ци јум. Си ли ка ти. Основ не ка рак те ри сти ке про це
са про из вод ње си ли кат них ма те ри ја ла – ста кло, ке ра ми ка, це мент.

Ка лај, оло во и упо ред на свој ства њи хо вих је ди ње ња.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње ча ђи.
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва угље ник(IV)ок си да.

ЕЛЕ МЕН ТИ 15. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Азот. Свој ства, зна чај 
и при ме на је ди ње ња азо та (хи дри ди, ок си ди, ки се ли не и њи хо ве 
со ли). До би ја ње амо ни ја ка и азот не ки се ли не. Фос фор. Свој ства, 
зна чај и при ме на је ди ње ња фос фо ра (хи дри ди, ок си ди, ки се ли не и 
њи хо ве со ли). Ве штач ка ђу бри ва.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва азо та и амо ни ја ка. 

ЕЛЕ МЕН ТИ 16. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Ки се о ник. Озон. Сум
пор. Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња сум по ра (хи дри ди, ок си
ди, ки се ли не и њи хо ве со ли). До би ја ње сум пор не ки се ли не.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње пла стич ног сум по ра.
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва сум пор(IV)ок си да.
Деј ство раз бла же не сум пор не ки се ли не на гво жђе, цинк, ба

кар и оло во.

ЕЛЕ МЕН ТИ 17. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Флу ор. Хлор. Бром. 
Јод. Ха ло ге но во до нич не и ки се о нич не ки се ли не и њи хо ве со ли. 
До би ја ње хло ро во до нич не ки се ли не.
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Демонстрациониогледи:

Ре ак ци је хло ро во до нич не ки се ли не са кал ци јумкар бо на том 
и на три јумаце та том.

Бе ље ње хлор ним кре чом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 18. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Еле мен ти 18. гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та – упо ред на 
свој ства еле ме на та у гру пи. 

ПРЕ ЛА ЗНИ МЕ ТА ЛИ 

Упо ред на свој ства пре ла зних ме та ла. Ком плек сна је ди ње ња 
(хе миј ске ве зе, но мен кла ту ра, елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја, зна
чај). При пре ма си ро ви на и прин цип до би ја ња ме та ла.

Еле мен ти 6. гру пе ПСЕ. Хром и пре глед ва жни јих је ди ње ња. 
Еле мен ти 7. гру пе ПСЕ. Ман ган и пре глед ва жни јих је ди ње ња.
Еле мен ти 8. 9. и 10. гру пе ПСЕ. Гво жђе. Свој ства, зна чај и 

при ме на је ди ње ња гво жђа. До би ја ње гво жђа и че ли ка.
Свој ства и зна чај ком плек сних је ди ње ња гво жђа, ко бал та и 

ни кла.
Еле мен ти 11. гру пе ПСЕ. Ба кар, сре бро и ва жни ја је ди ње ња. 
Еле мен ти 12. гру пе ПСЕ. Цинк, жи ва и ва жни ја је ди ње ња.

Демонстрациониогледи:

Та ло же ње хи дрок си да ба кра из рас тво ра пла вог ка ме на и ис
пи ти ва ње ње го вих свој ста ва.

До би ја ње гво жђе(III)хи дрок си да и ње го во рас тва ра ње у хло
ро во до нич ној ки се ли ни.

ЛАН ТА НИ ДИ И АК ТИ НИ ДИ 

Упо ред на свој ства лан та ни да. Ок си ди лан та ни да. Упо ред на 
свој ства ак ти ни да.

УВОД У ОР ГАН СКУ ХЕ МИ ЈУ

Свој ства угље ни ко вог ато ма (ва лен ца, ок си да ци о ни број, хи
бри ди за ци ја). Струк ту ра ор ган ских мо ле ку ла (ти по ви ве за, ге о ме
три ја мо ле ку ла). Фор му ле ор ган ских мо ле ку ла (мо ле кул ске, струк
тур не, ра ци о нал не, ске лет не, кон ден зо ва не). По јам функ ци о нал не 
гру пе. Слич но сти и раз ли ке у свој стви ма ор ган ских и нео р ган ских 
је ди ње ња.

АЛ КА НИ И ЦИ КЛО АЛ КА НИ

Кла си фи ка ци ја угљо во до ни ка пре ма при ро ди угљо во до нич
ног ни за и функ ци о нал ној гру пи. Оп шта свој ства угљо во до ни ка. 
Хо мо ло ги низ. Струк ту ра мо ле ку ла ал ка на. Но мен кла ту ра ал ка на 
(IUPACи три ви јал ни на зи ви). Струк тур на изо ме ри ја. Фи зич ка и 
хе миј ска свој ства ал ка на. Ме ха ни зам хло ро ва ња ал ка на. 

Ци кло ал ка ни (струк ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства). Зна
чај и при ме на за си ће них угљо во до ни ка.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва ме та на.

АЛ КЕ НИ И ДИ Е НИ

Струк ту ра мо ле ку ла ал ке на. Но мен кла ту ра ал ке на. Ге о ме
триј ска изо ме ри ја. До би ја ње ал ке на. Фи зич ка и хе миј ска свој ства 
ал ке на. Ме ха ни зам ади ци је и по ли а ди ци је. Ди е ни, струк ту ра и ре
ак тив ност. Зна чај и при ме на ал ке на и ди е на (пла стич не ма се, по ли
е тен ска и по ли про пен ска влак на, ка у чук, гу ма, леп ко ви).

Демонстрациониогледи:

До би ја ње и свој ства ете на. Ок си да ци ја ете на ка ли јумпер
ман га на том. 

АЛ КИ НИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ки на. Но мен кла ту ра ал ки на. До би ја ње 
ал ки на и њи хо ва фи зич ка и хе миј ска свој ства. При ме на ал ки на.

Демонстрациониогледи:

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва ети на. 

ПО ЛИ МЕ РИ 

По ли ме ри (свој ства, ти по ви ве зи ва ња код по ли ме ра). Ути цај 
умре же ња на фи зич ка свој ства, вул ка ни за ци ја. По де ла по ли ме ра. 
Ади ци о ни и кон ден за ци о ни по ли ме ри. Си ли ко ни.

АРО МА ТИЧ НИ УГЉО ВО ДО НИ ЦИ 

Струк ту ра бен зе на. Хо мо ло ги ред. Но мен кла ту ра. До би ја ње 
и фи зич ка свој ства аре на. Ре ак ци је аро ма тич них угљо во до ни ка 
(суп сти ту ци ја, ади ци ја и ок си да ци ја). Ме ха ни зам елек тро фил не 
суп сти ту ци је. Мо но и по ли суп сти ту и са ни де ри ва ти бен зе на. Изо
ме ри ја по ли суп сти ту и са них де ри ва та бен зе на. По ли ци клич ни аро
ма тич ни угљо во до ни ци.

ХА ЛО ГЕ НИ ДЕ РИ ВА ТИ УГЉО ВО ДО НИ КА 

Струк ту ра и но мен кла ту ра. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска 
свој ства. Ме ха ни зам ну кле о фил не суп сти ту ци је. Упо тре ба. 

Демонстрациониогледи:

До ка зи ва ње при су ства ха ло ге на у угљо во до ни ци ма.

АЛ КО ХО ЛИ И ФЕ НО ЛИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ко хо ла. Свој ства хи дрок сил не гру пе. 
Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја ал ко хо ла. Изо ме ри ја (струк тур на и 
оп тич ка). До би ја ње ал ко хо ла. Фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ко хо
ла. Зна чај и упо тре ба ва жни јих ал ко хо ла (ме та нол, ета нол, ети лен
гли кол, гли це рол).

Но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства фе но ла. Слич но
сти и раз ли ке у свој стви ма фе но ла и ал ко хо ла.

Демонстрациониогледи:

До ка зи ва ње при мар не и се кун дар не ал ко хол не гру пе Лу ка со вом 
ре ак ци јом. До би ја ње ал ко ха ла та. До би ја ње етилни тра та. 

ЕТРИ 

Струк ту ра, но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства, пред
став ни ци и упо тре ба ета ра.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње свој ста ва ди е тилетра. 

АЛ ДЕ ХИ ДИ И КЕ ТО НИ 

Свој ства кар бо нил не гру пе. Но мен кла ту ра кар бо нил них је
ди ње ња. До би ја ње ал де хи да и ке то на. Фи зич ка свој ства. Ре ак ци је 
кар бо нил них је ди ње ња (ну кле о фил на ади ци ја, ок си да ци ја, ре дук
ци ја, кон ден за ци о не ре ак ци је). По лу а це та ли и аце та ли. Зна чај и 
при ме на ва жни јих кар бо нил них је ди ње ња (ме та нал, ета нал, про
па нон).

Демонстрациониогледи:

Ок си да ци ја ал де хи да Фе лин го вим и То лен со вим рас тво ром. 
Јо до форм ска ре ак ци ја.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Хе миј ски за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. За га ђи ва ње ат мос фе
ре. За га ђи ва ње во де. За га ђи ва ње зе мљи шта. Хе миј ски от пад

ВЕ ЖБЕ

РЕ АК ЦИ ЈЕ И СВОЈ СТВА НЕО Р ГАН СКИХ СУП СТАН ЦИ 

До би ја ње и свој ства СО2. Хи дро ли за со ли угље не ки се ли не. 
Деј ство ки се ли на на со ли угље не ки се ли не. До ка зи ва ње кар бо нат
ног јо на.
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Ре ак ци је ка ла ја и оло ва са ки се ли на ма. До би ја ње и ис пи ти
ва ње свој ста ва хи дрок си да ка ла ја и оло ва. До ка зи ва ње јо на ка ла ја 
и оло ва.

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва азо та, амо ни ја ка и азот(IV)
ок си да. До би ја ње амо ни јумхло ри да. До ка зи ва ње амо ни јум јо на. 
Хи дро ли за амо ни јумсо ли. Ис пи ти ва ње свој ста ва азот не ки се ли не 
и ок си да ци о них свој ста ва ни тра та. До ка зи ва ње ни трат них јо на.

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва фос фор не ки се ли не. До ка
зи ва ње фос фат них јо на.

Ис пи ти ва ње свој ста ва сум по ра. Де хи дра та ци о но свој ство 
сум пор не ки се ли не. До ка зи ва ње сул фат ног јо на. По на ша ње сул фа
та при за гре ва њу.

До би ја ње и свој ства хло ра. Ок си да ци о на свој ства хло ра, упо
ре ђи ва ње ок си да ци о них спо соб но сти ха ло ге них еле ме на та. Деј
ство хло ро во до нич не ки се ли не на ме та ле и ок си де ме та ла. До ка зи
ва ње хло рид ног, бро мид ног и јо дид ног јо на. Ис пи ти ва ње свој ста ва 
и до ка зи ва ње јо да.

Упо ре ђи ва ње ре дук ци о них спо соб но сти пре ла зних ме та ла. 
Ис пи ти ва ње свој ста ва цин ка, гво жђа и ба кра и њи хо вих је ди ње ња. 
До ка зи ва ње јо на пре ла зних ме та ла: гво жђа, ман га на, сре бра, цин
ка и ба кра. Ис пи ти ва ње ок си да ци о не спо соб но сти ка ли јумди хро
ма та. Пре во ђе ње хро мат ног у ди хро мат ни јон и обр ну то.

Кван ти та тив на хе миј ска ана ли за − ме то де, узо рак. Ана ли
тич ка ва га − пра ви ла за рад, по ступ ци при ли ком ме ре ња. Прин цип 
во лу ме триј ских од ре ђи ва ња (стан дард ни рас тво ри, за вр шна тач ка 
ти тра ци је, из ра чу на ва ње ре зул та та). Аци ди ме триј ско од ре ђи ва ње 
на три јумхи дрок си да.

МЕ ТО ДЕ ИЗО ЛО ВА ЊА И ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊА ОР ГАН СКИХ 
ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Ме ре пре до стро жно сти у ра ду са ор ган ским суп стан ца ма. 
Де сти ла ци ја сме ше ета но ла и во де. Пре кри ста ли за ци ја бен

зо е ве ки се ли не из во де. Екс трак ци ја уља из ко ре по мо ран џе или 
ли му на. 

Хро ма то граф ске ме то де. Хро ма то гра фи ја ма сти ла на хар ти ји. 
Хро ма то гра фи ја биљ них пиг ме на та на кре ди. 

РЕ АК ЦИ ЈЕ И СВОЈ СТВА ОР ГАН СКИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

До ка зи ва ње угље ни ка, во до ни ка, азо та и сум по ра у ор ган
ским суп стан ца ма.

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти угљо во до ни ка у во ди, по лар
ним и не по лар ним ор ган ским рас тва ра чи ма

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти ки се о нич них ор ган ских је ди
ње ња.

Ок си да ци ја ме та но ла, ета но ла, бу та но ла до ал де хи да од но сно 
ки се ли на. Лу ка сов тест. До ка зи ва ње гли це ро ла акро ле ин ском про бом.

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва про па но на. Јо до форм ска 
про ба на про па нон. Ре ак ци је ал де хи да са Фе лин го вим и То лен со
вим ре а ген сом. 

IIIразред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње; 60 ча со ва те о ри је, 10 ча со ва 

ве жби)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

КАР БОК СИЛ НЕ КИ СЕ ЛИ НЕ И ЊИ ХО ВИ ДЕ РИ ВА ТИ 

Свој ства кар бок сил не гру пе. Кла си фи ка ци ја и но мен кла ту ра 
кар бок сил них ки се ли на. До би ја ње и фи зич ка свој ства. Ре ак ци је 
кар бок сил них ки се ли на. Зна чај и при ме на ва жни јих ки се ли на. 

Функ ци о нал ни де ри ва ти ки се ли на (естри, ха ло ге ни ди, ан хи
дри ди, ами ди). Фи зич ка и хе миј ска свој ства еста ра и ами да. Зна чај 
и при ме на ва жни јих је ди ње ња (кар ба мид, по ли е стри, по ли а ми ди).

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње ре ак тив но сти кар бок сил них ки се ли на. До би ја ње 
и ис пи ти ва ње свој ста ва еста ра.

ОР ГАН СКА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА СА АЗО ТОМ

Свој ства ами но и ни тро гру пе. Струк ту ра и но мен кла ту ра 
ами на. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ами на. Ква тер нар не 
амо ни јумсо ли.

До би ја ње и свој ства ни тро је ди ње ња. 
Зна чај и при ме на ва жни јих је ди ње ња са азо том (ани лин, ни

тро бен зен).

ОР ГАН СКА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА СА СУМ ПО РОМ 

Ти о ли, сул фи ди и сул фон ске ки се ли не. На ла же ње у при ро ди, 
до би ја ње и њи хо ве ка рак те ри стич не ре ак ци је.

ХЕ ТЕ РО ЦИ КЛИЧ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Но мен кла ту ра хе те ро ци клич них је ди ње ња са пе то чла ним и 
ше сто чла ним пр сте ном. Аро ма тич ност, ба зност и ки се лост пи ро ла 
и пи ри ди на.

БО ЈЕ 

По јам бо је и по ве за ност са хе миј ском струк ту ром. Син тет ске 
ор ган ске бо је. Бо је ње.

МЕ ТО ДЕ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ ОР ГАН СКИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Осно ви ме то да: ин фра цр ве на (IС) спек тро ско пи ја ину кле ар на 
маг нет на ре зо нан ци ја (NMR).

УГЉЕ НИ ХИ ДРА ТИ 

Но мен кла ту ра угље них хи дра та; по де ла, рас про стра ње ност 
у при ро ди. Струк ту ра мо но са ха ри да (гли це рал де хид, ри бо за ма
но за, га лак то за, глу ко за и фрук то за, аци клич на и ци клич на). Фи
зич ка и хе миј ска свој ства мо но са ха ри да. Ди са ха ри ди, по де ла 
(мал то за, лак то за са ха ро за). До би ја ње са ха ро зе. По ли са ха ри ди 
(скроб и це лу ло за, струк ту ра, свој ства). Про из вод ња хар ти је, де
ри ва ти це лу ло зе.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње свој ста ва глу ко зе (ре ак ци ја сре бр ног огле да ла). 
Раз ли ко ва ње ре ду ку ју ћих од не ре ду ку ју ћих ди са ха ри да. Хи дро ли
за скро ба и ис пи ти ва ње свој ста ва хи дро ли за та

ЛИ ПИ ДИ 

По де ла ли пи да. Ма сне ки се ли не. Не у трал не ма сти: до би ја ње, 
фи зич ка и хе миј ска свој ства. Са пу ни и де тер ген ти. Фос фо гли це ри
ди (ле ци тин; струк ту ра, свој ства). Сте ро и ди (по де ла). Хо ле сте рол, 
кал ци фе рол. Жуч не ки се ли не.

Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње свој ста ва ли пи да (рас твор љи вост, емул го ва ње, 
са по ни фи ка ци ја).

АЛ КА ЛО И ДИ И АН ТИ БИ О ТИ ЦИ 

Ал ка ло и ди (при род ни из во ри, по де ла). Фи зи о ло шко деј ство, 
зна чај по је ди них ал ка ло и да и њи хо ва зло у по тре ба. Ан ти би о ти ци 
(по јам, по де ла). Ме ха ни зам де ло ва ња ан ти би о ти ка. При род ни из
во ри за изо ло ва ње ан ти би о ти ка.

ПРО ТЕ И НИ 

Ами но ки се ли не (струк ту ра, по де ла, но мен кла ту ра, есен ци
јал не ами но ки се ли не). Фи зич ка свој ства ами но ки се ли на За ви
сност струк ту ре ами но ки се ли на од рНрас тво ра, свој ства боч них 
ни зо ва. Ре ак ци је ами но ки се ли на. Струк ту ра про те и на. Свој ства 
пеп тид не ве зе. Оли го пеп ти ди и по ли пеп ти ди. Ве за из ме ђу при
мар не и тро ди мен зи о нал не струк ту ре про те и на. По де ла про те и на. 
Фи зич ка и хе миј ска свој ства про те и на. Ен зи ми (по де ла, свој ства, 
ме ха ни зам њи хо вог де ло ва ња). Ути цај раз ли чи тих фак то ра на ак
тив ност ен зи ма. Ре гу ла ци ја ак тив но сти ен зи ма. Ан ти те ла.
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Демонстрациониогледи:

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти ти ро зи на при раз ли чи тим pH 
вред но сти ма.

Ксан то про те ин ска ре ак ци ја.

ВИ ТА МИ НИ И ХОР МО НИ 

Ви та ми ни (зна чај, струк ту ра, по де ла). Свој ства ви та ми на рас
твор них у ма сти ма. Свој ства ви та ми на рас твор них у во ди. Ко ен зи
ми. Ве за из ме ђу ви та ми на и ме та бо ли зма. Хор мо ни (зна чај, струк
ту ра, по де ла). Сте ро ид ни хор мо ни.

НУ КЛЕ ИН СКЕ КИ СЕ ЛИ НЕ 

Ну кле ин ске ки се ли не и њи хо ве основ не струк тур не је ди ни
це. Но мен кла ту ра ну кле о зи да и ну кле о ти да. Струк ту ра и функ ци ја 
ДНК. Основ на свој ства ДНК, дво стру ка струк ту ра ДНК и ком пле
мен тар ност по ли ну кле о тид них ла на ца. Струк ту ра ДНК као мо ле
кул ска осно ва за очу ва ње и пре но ше ње ге не тич ких ин фор ма ци ја. 
Ре пли ка ци ја ДНК. Струк ту ра и функ ци ја РНК. Син те за РНК, тран
скрип ци ја ге не тич ке ин фор ма ци је. Ге не тич ка ши фра. Би о син те за 
про те и на.

ОСНО ВИ МЕ ТА БО ЛИ ЗМА 

Ме та бо лич ки пу те ви и раз ме на енер ги је у би ос фе ри. Кру же
ње угље ни ка, во до ни ка, ки се о ни ка и азо та у при ро ди. Енер ге ти
ка би о хе миј ских про це са. Ва ре ње и ре сорп ци ја про те и на, ма сти и 
угље них хи дра та. Креб сов ци клус и ок си да тив на фос фо ри ла ци ја. 
Би о син те тич ки про це си и ре гу ла ци ја ме та бо ли зма. За јед нич ки пу
те ви ме та бо ли зма.

БИ О ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА И ЊЕ НЕ МО ГУЋ НО СТИ 

Тра ди ци о нал не и са вре ме не би о тех но ло ги је (зна чај и мо гућ
но сти).

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

За га ђи ва ње ат мос фе ре. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи ва
чи: ок си ди сум по ра, азо та, угљо во до ни ци, је ди ње ња оло ва (те тра
е ти ло ло во), жи ве, цин ка, кад ми ју ма и ба кра, по тен ци јал но кан це
ро ге не суп стан це.

За га ђи ва ње во де. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи ва чи. Ор
ган ски от пад ни ма те ри ја ли, нео р ган ски от пад ни ма те ри ја ли и ток
сич ни от пад ни ма те ри ја ли. Пре чи шћа ва ње от пад них во да.

ВЕ ЖБЕ

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ СВОЈ СТА ВА ОР ГАН СКИХ СУП СТАН ЦИ

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти мра вље, сир ћет не, бен зо е ве и 
са ли цил не ки се ли не у во ди и ал ко хо лу. До би ја ње сир ћет не ки се ли
не из ње не со ли. До ка зи ва ње аце тат ног и ок са лат ног јо на. По ре ђе
ње ја чи не угље не, сир ћет не и ли мун ске ки се ли не. Есте ри фи ка ци ја 
кар бок сил них ки се ли на. Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти еста ра у во
ди, не по лар ним и по лар ним ор ган ским рас тва ра чи ма. 

Ис пи ти ва ње ки се ло сти рас тво ра са пу на фе нол фта ле и ном. 
До би ја ње ма сних ки се ли не из са пу на. Од ре ђи ва ње јод ног и са по
ни фи ка ци о ног бро ја.

Ис пи ти ва ње фи зич ких и хе миј ских свој ста ва мо но са ха ри да. 
Раз ли ко ва ње ре ду ку ју ћих од не ре ду ку ју ћих ди са ха ри да. Хи дро ли
за скро ба и ис пи ти ва ње свој ста ва хи дро ли за та. 

Та ло жне ре ак ци је про те и на. Фак то ри ко ји ути чу на де ло ва ње 
ен зи ма (рН, кон цен тра ци ја ен зи ма и суп стра та, ак ти ва то ри и ин хи
би то ри) – ис пи ти ва ње де ло ва ња ами ла зе.

ПРЕ ПА РА ТИВ НА ОР ГАН СКА ХЕ МИ ЈА

Син те за ети ла це та та и аспи ри на.
Изо ло ва ње ко фе и на из ча ја или ка фе.
Изо ло ва ње ал бу ми на из бе лан це та.

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НОГ ЗРА ЧЕ ЊА И ХЕ МИЈ
СКИХ СУП СТАН ЦИ 

Спек тро хе миј ске ме то де ана ли зе, пла ме на фо то ме три ја. Ап
сорп ци о на (UV/Vis) и ин фра цр ве на (IС) спек тро ско пи ја, ма се на 
спек тро ме три ја и ну кле ар на маг нет на ре зо нан ци ја (NMR).

Од ре ђи ва ње на три ју ма и ка ли ју ма пла ме ном фо то ме три јом. 
Ви зу ел на ко ло ри ме три ја. Иден ти фи ка ци ја ор ган ских мо ле ку ла на 
осно ву IС спек та ра и та блич них по да та ка.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са де фи ни са ним ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим сег мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји про гра ма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр
вом раз ре ду из у ча ва ју са др жа ји оп ште и нео р ган ске хе ми је, у дру
гом са др жа ји нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, у тре ћем са др жа ји ор
ган ске хе ми је и осно ва би о хе ми је. 

Хе ми ја као на став ни пред мет има ви сок ди дак тич ки по тен
ци јал јер:

– омо гу ћа ва и олак ша ва пре ла зак са кон крет ног на ап стракт
но ми шље ње;

– је на у ка са из у зет ном ди на ми ком раз во ја, а хе миј ска стру ка 
јед на је од стру ка бу дућ но сти;

– је при род на на у ка и у са деј ству са фи зи ком и би о ло ги јом 
омо гу ћа ва раз у ме ва ње при ро де у је дин ству по ја ва и про це са ко ји 
се у њој зби ва ју;

– се на ње ним зна њи ма за сни ва раз вој мно гих са вре ме них 
тех но ло ги ја, а ко ји је зна ча јан по ка за тељ ни воа раз ви је но сти дру
штва;

– хе миј ски про це си у тех но ло шкој про из вод њи но се и озбиљ
не ри зи ке за дру штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Да 
би се из бе гло оп те ре ћи ва ње на став них про гра ма хе ми је у ова квим 
усло ви ма раз во ја хе ми је као на у ке, нео п ход но је да се уче ни ци
ма у гим на зи ји омо гу ћи раз у ме ва ње хе миј ског аспек та из у ча ва ња 
при ро де та ко што ће се у на ста ви хе ми је па жња усред сре ди ти на 
раз у ме ва ње основ них иде ја и кон це па та у хе ми ји, раз вој на уч ног 
ме то да са зна ва ња у хе ми ји и зна чај хе ми је у сва ко днев ном жи
во ту. Уче ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су 
свој ства суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но 
усло вље не њи хо вом хе миј ском струк ту ром, као и да су свој ства 
хе миј ског си сте ма усло вље на ква ли та тив ним са ста вом и кван ти
та тив ним од но сом ком по нен ти у ње му. За раз у ме ва ње ових иде ја 
и кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред
ста вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка гим на зи је 
омо гу ћа ва ју ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског и сим бо лич ког ни
воа ре пре зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва 
три ни воа. Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да 
је хе миј ски екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ
ни ме тод са зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју 
ме ђу свим ни во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па
жњу тре ба по све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на 
при мер, из во ди се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи
на). Си мул та на при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у 
хе ми ји мо же да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња 
па жње. У та квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли
ти их у ма ње це ли не). 

У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, 
хе миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма по тре би ко
ри сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци о ној фа зи 
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ми шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста вља ња зна
ња. Основ не хе миј ске кон цеп те (кон цепт о кор пу ску лар ној гра ђи 
суп стан ци, кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же) тре ба 
за сно ва ти на бри жљи во ода бра ним са др жа ји ма са ви со ком ин фор
ма тив ном вред но шћу за уче ни ке, при че му на став не си ту а ци је тре
ба ди зај ни ра ти та ко да мо ти ви шу уче ни ке за њи хо во из у ча ва ње. 
По себ но је ва жно да уче ни ци раз у ме ју раз вој ност кон це па та и те
о ри ја у хе ми ји, (на при мер, раз вој ност кон цеп та о кор пу ску лар ној 
гра ђи суп стан ци кроз раз вој ност те о ри ја о струк ту ри ато ма и раз
вој ност те о ри ја хе миј ске ве зе). За раз у ме ва ње хе миј ских кон це па та 
од нај ве ћег је зна ча ја хе миј ска на уч на пи сме ност ко ја у овом уз
ра сту под ра зу ме ва по зна ва ње хе миј ске на уч не тер ми но ло ги је, но
мен кла ту ре и сим бо ли ке на ни воу основ не на уч не ко му ни ка ци је. У 
обла сти нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, због мно го број но сти из у ча
ва них обје ка та (хе миј ских еле ме на та и њи хо вих је ди ње ња), ве о ма 
је ва жно ба ви ти се про бле ма ти ком кла си фи ка ци ја, кла си фи ка ци
о них си сте ма и хи је рар хиј ских од но са у њи ма. По себ но је ва жно 
ин си сти ра ти на си сте мат ском ор га ни зов њу зна ња при ме ном кон
цепт них ма па, као и ра ди ти на раз во ју функ ци о нал них и де скрип
тив них кри те ри ју ма кла си фи ка ци је у кон цеп ту ал не. По треб но је 
ис та ћи да је Пе ри од ни си стем еле ме на та нај са вр ше ни ји кла си фи
ка ци о ни си стем у при род ним на у ка ма и оспо со би ти уче ни ке да га 
ко ри сте за де дук ци ју свој ста ва хе миј ских еле ме на та и њи хо вих 
је ди ње ња. За из у ча ва ње сло же них тех но ло шких по сту па ка и ком
плек сних ме та бо лич ких про це са по год но је ко ри сти ти ше мат ске 
ре пре зен та ци је.

На ста ва хе ми је у гим на зи ји тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма и 
сти ца ње од го ва ра ју ћих тех нич котех но ло шких зна ња. С об зи ром 
да уче ни ци сред њо школ ског уз ра ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не 
ве зе у из у ча ва њу ова квих са др жа ја тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно
сти и ри зи ци ма од хе миј ске про из вод ње. Тре ба има ти у ви ду да се 
уче ни ци то ком гим на зиј ског обра зо ва ња про фе си о нал но опре де
љу ју, те сход но то ме би ра ти са др жа је та ко да се у пре гле ду са гле
да ју зна чај не са вре ме не хе миј ске тех но ло ги је. При то ме, по себ но 
тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и нео п ход
ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о хе миј
ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла ци ји са 
на ста вом би о ло ги је, пре вас ход но еко ло ги је. За уче ни ке дру штве
ноје зич ког сме ра зна ња из ове обла сти су део оп ште кул ту ре и 
тре ба да их раз у ме ју са мо у функ ци ји одр жи вог раз во ја. За раз вој 
ових зна ња по год не су ме то да уче нич ких про је ка та и на став не екс
кур зи је. 

На ста ва хе ми је тре ба да омо гу ћи раз вој про це ду рал них хе
миј ских зна ња. Кроз ла бо ра то риј ске ве жбе уче ни ци тре ба да овла
да ју ла бо ра то риј ским тех ни ка ма и тех ни ка ма раз ли чи тих ме ре ња у 
хе ми ји. Уче ни ци тре ба да во де ла бо ра то риј ски днев ник. 

На ста ва хе ми је у гим на зи ји тре ба да оспо со би уче ни ке за 
са мо стал но ко ри шће ње са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја 
у уче њу, пре тра жи ва њу хе миј ских ин фор ма ци ја и са вре ме ној ко
му ни ка ци ји у хе ми ји. За раз вој ко му ни ка циј ских спо соб но сти по
себ но је по год на ме то да уче нич ких про је ка та. Из ра да са мо стал них 
или груп них уче нич ких про је ка та у хе ми ји мо ти ви ше уче ни ке да 
пре тра жу ју из во ре хе миј ских ин фор ма ци ја, из не су соп стве не иде је 
у фор ми хи по те за, да их обра зло же, пла ни ра ју ис тра жи ва ње, спро
ве ду га, ела бо ри ра ју, кри тич ки про це њу ју до би је не ре зул та те и 
пре у зи ма ју од го вор ност. За раз вој ме та ког ни тив них зна ња (свест о 
соп стве ном зна њу) у гим на зиј ској на ста ви хе ми је, по год но је ко ри
сти ти ме то ду кон цепт ног ма пи ра ња.

Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као усме
ну и пи са ну ева лу а ци ју, а по себ ну па жњу тре ба по све ти ти ева лу а
ци ји про це ду рал них зна ња и њи хо вом уде лу у укуп ној оце ни уче
ни ка.

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле
де ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та
ци о ни: 

Упрвомразреду– Увод у хе ми ју (2), Вр сте суп стан ци (2), 
Струк ту ра ато ма (8), Хе миј ске ве зе и ме ђу мо ле кул ске ин тер ак ци
је (11), Дис перз ни си сте ми (9), Хе миј ске ре ак ци је (12), Ки се ли не, 
ба зе и со ли (12), Ок си до ре дук ци о не ре ак ци је (7); Пе ри од ни си стем 

еле ме на та (1); Во до ник (1); Еле мен ти 1. гру пе Пе ри од ног си сте
ма еле ме на та (3); Еле мен ти 2. гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та 
(3); Еле мен ти 13. гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та (4).

Са др жа ји про гра ма вежбизапрвиразред – Увод у ла бо ра
то риј ску тех ни ку (5); Основ не ла бо ра то риј ске опе ра ци је (5); Дис
перз ни си сте ми (3); Хе миј ске ре ак ци је (4); Ки се ли не, ба зе и со ли 
(4); Ок си до ре дук ци о не ре ак ци је (2); Ре ак ци је и свој ства нео р ган
ских суп стан ци (7).

Удругомразреду– Еле мен ти 14. гру пе пе ри од ног си сте ма 
(5), Еле мен ти 15. гру пе пе ри од ног си сте ма еле ме на та (5), Еле мен
ти 16. гру пе пе ри од ног си сте ма еле ме на та (5), Еле мен ти 17. гру пе 
пе ри од ног си сте ма еле ме на та (5), Еле мен ти 18. гру пе пе ри од ног 
си сте ма еле ме на та (1), Пре ла зни ме та ли (9), Лан та ни ди и ак ти
ни ди (1), Увод у ор ган ску хе ми ју (5); Ал ка ни и ци кло ал ка ни (5); 
Ал ке ни и ди е ни (5); Ал ки ни (2); По ли ме ри (3), Аро ма тич ни угљо
во до ни ци (4); Ха ло ге ни де ри ва ти угљо во до ни ка (3); Ал ко хо ли и 
фе но ли (6); Етри (2); Ал де хи ди и ке то ни (5); Хе миј ски аспек ти за
га ђи ва ња жи вот не сре ди не (2).

Са др жа ји про гра ма вежбизадругиразред– Ре ак ци је и свој
ства нео р ган ских суп стан ци (16); Ме то де изо ло ва ња и пре чи шћа
ва ња ор ган ских је ди ње ња (8); Ре ак ци је и свој ства ор ган ских је ди
ње ња (8). 

Утрећемразреду– Кар бок сил не ки се ли не и њи хо ви де ри
ва ти (6); Ор ган ска је ди ње ња са азо том (3); Ор ган ска је ди ње ња са 
сум по ром (2); Хе те ро ци клич на је ди ње ња (2); Бо је (2); Ме то де ка
рак те ри за ци је ор ган ских је ди ње ња (1); Угље ни хи дра ти (7); Ли пи
ди (5); Ал ка ло и ди и ан ти би о ти ци (3); Про те и ни (9); Ви та ми ни и 
хор мо ни (2); Ну кле ин ске ки се ли не (6); Осно ви ме та бо ли зма (9); 
Би о тех но ло ги ја и ње не мо гућ но сти (1); Хе миј ски аспек ти за га ђи
ва ња жи вот не сре ди не (2).

Са др жа ји про гра ма вежбизатрећиразред– Ре ак ци је и свој
ства ор ган ских суп стан ци (6); Пре па ра тив на ор ган ска хе ми ја (3); 
Ин тер ак ци ја елек тро маг нет ног зра че ња и хе миј ских суп стан ци (1). 

БИОЛОГИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве би о ло ги је је да уче ни ци раз ви ју би о ло шку, оп
шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, ин те ре со ва ња за би о ло ги ју као 
на у ку, уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, мо ти ва ци ју за уче
ње, спо соб но сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне за њи хо во ака дем ско 
обра зо ва ње, про фе си о нал ни раз вој и сва ко днев ни жи вот, по треб не 
за за шти ту здра вља и ода бир ква ли тет ног жи вот ног сти ла.

Задатак на ста ве би о ло ги је у тре ћем раз ре ду је да оспо со би 
уче ни ка да:

– пред ста ви би о хе миј ске, ана том ске и мор фо ло шке ка рак те
ри сти ке про ка ри от ске и еука ри от ске ће ли је ко је илу стру ју је дин
ство жи во та на Зе мљи;

– ту ма чи ше ме ће лиј ског ци клу са и ће лиј ских де о ба у кон тек
сту ра ста и раз мно жа ва ња; 

– на јед но став ним при ме ри ма при ка же деј ство ви ру са на жи
ва би ћа;

– при ме њу је по ступ ке за шти те од бо ле сти ко је иза зи ва ју ви
ру си, бак те ри је и гљи ве, про ти сти и жи во ти ње;

– по ре ди гра ђу ор га на и ор ган ских си сте ма код раз ли чи тих 
гру па жи во ти ња уоча ва ју ћи њи хо ву слич ност и је дин ство по ре кла 
у оп штем пла ну гра ђе;

– ди ску ту је о жи вот ним функ ци ја ма раз ли чи тих ни воа ор га
ни за ци је жи вих си сте ма (од ће ли је до ор га ни зма);

– при ка же усло жња ва ње фи зи о ло шких функ ци ја би ља ка и 
жи во ти ња у ево лу ци о нофи ло ге нет ском кон тек сту;

– на јед но став ним при ме ри ма илу стру је ве зу из ме ђу про ме
на у спо ља шњој сре ди ни и про ме на у по на ша њу и фи зи о ло ги ји 
(акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја) ре гу ла то ра и кон фор ми ста у кон
тек сту одр жа ва ња хо ме о ста зе;

– ре ши јед но став не про блем ске си ту а ци је на те му ус по ста
вља ња на ру ше не хо ме о ста зе; 

– раз ли ку је ре зул та те ла бо ра то риј ских ана ли за кр ви и ури на 
у од но су на фи зи о ло шке вред но сти и по зна ју уло гу крв них гру па у 
тран сфу зи ји и тран сплан та ци ји;
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– ин тер пре ти ра ути цај не здра вог на чи на жи во та на раз вој ор
ган ских по ре ме ћа ја и бо ле сти; 

– уче ству је, са мо стал но или у гру пи, у при ку пља њу, пре зен
та ци ји и ту ма че њу по да та ка о на чи ну жи во та, по ре клу и рас про
стра ње но сти бак те ри ја, ал ги, гљи ва, ли ша је ва, би ља ка и жи во ти ња;

– при ку пи, пред ста ви и про ту ма чи по дат ке до би је не у једнoс
тавним ис тра жи ва њи ма о фи зи о ло шким про це си ма би ља ка, жи во
ти ња и чо ве ка.

IIIразред
 (3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње; 95 ча со ва те о ри је и 10 ча

со ва ве жби)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I ОСНОВ НЕ ОД ЛИ КЕ ЖИ ВОГ СВЕ ТА (8 ЧА СО ВА)

Пред мет из у ча ва ња би о ло ги је; би о ло шке ди сци пли не и зна
чај; осо би не жи вог све та.

Ра зно вр сност и је дин ство жи во та (илу стро ва ни мо де лом 
„др во жи во та” са до ме ни ма и цар стви ма), ме ђу за ви сност жи вих 
ор га ни за ма, те о ри ја ево лу ци је (као је ди но на уч но об ја шње ње ра
зно вр сно сти, је дин ства, би о хе миј ске и еко ло шке по ве за но сти свих 
жи вих ор га ни за ма).

Хе миј ски са став жи вих си сте ма, нео р ган ске суп стан це и 
фи зич кохе миј ска свој ства во де ва жна за њи хо ве уло ге у жи
вим си сте ми ма. Угље ни хи дра ти, ли пи ди (хе миј ска свој ства, за
сту пље ност у жи вом све ту и зна чај), про те и ни (хе миј ски са став, 
струк ту ра; ен зи ми као ре гу ла то ри жи вот них про це са, ну кле ин ске 
ки се ли не – гра ђа и зна чај у жи вом све ту; ATP).

II ГРА ЂА И ФУНК ЦИ ЈА ЋЕ ЛИ ЈЕ (31 ЧАС)

Организацијаћелије(14 ча со ва)

Оп ште од ли ке ће ли је. Осо би не и спе ци фич но сти про ка ри от
ске ће ли је. Основ не ка рак те ри сти ке еука ри от ске ће ли је (гра ђа и 
уло га ће лиј ске мем бра не, тран спорт кроз мем бра ну ци то за, па сив
ни и ак тив ни тран спорт).

Ци то пла зма и ци то пла зма тич не ор га не ле и струк ту ре. Је дро, 
ри бо зо ми, ен до пла зма тич ни ре ти ку лум, Гол џи јев ком плекс, ли зо
зо ми, пе рок си зо ми, гли ок си зо ми, ми то хон дри је; ци то ске лет – ми
кро фи ла мен ти, ми кро ту бу ле, цен три о ле, би че ви и тре пље.

Спе ци фич но сти биљ не ће ли је: пла сти ди, ва ку о ле и ће лиј ски 
зид. Раз ли ке биљ не и жи во тињ ске ће ли је. 

Метаболизамћелије (8 ча со ва)

Ме та бо ли зам ће ли је и ре гу ла тор на је ди ње ња (ен зи ми, ви та
ми ни).

Ка та бо лич ки про це си у ће ли ји: ка та бо ли зам угље них хи дра та 
(гли ко ли за, Креб сов ци клус и ок си да тив на фос фо ри ла ци ја), ка та
бо ли зам про те и на и ли пи да. По ве за ност ка та бо лич ких про це са.

Ана бо лич ки про це си у ће ли ји: фо то син те за(све тла фа за, фо
то син те тич ка фос фо ри ла ци ја, Кал ви нов ци клус) и хе мо син те за.

Деобаћелије (9 ча со ва)

На чи ни раз мно жа ва ња у жи вом све ту. Ће лиј ска де о ба: про ста 
и сло же на, ће лиј ски ци клус.

Ми то за: ток и зна чај.
Ме јо за: ток и зна чај.
Ди фе рен ци ра ност ће ли ја у ви ше ће лиј ском ор га ни зму, ме ђу

ће лиј ске ко му ни ка ци је, по јам тки ва.

III РА ЗНО ВР СНОСТ ЖИ ВОГ СВЕ ТА– БИ О ДИ ВЕР ЗИ ТЕТ 
(21 ЧАС)

Вируси.Основ не ка рак те ри сти ке, деј ство ви ру са на жи ва би
ћа и те о ри је о по стан ку. Нај по зна ти је ви ру сне бо ле сти и ме ре пре
вен ци је. 

Класичнаисавременасистематика. Карл Ли не, би нар на но
мен кла ту ра, так сон и хи је рар хи ја так со ном ских ни воа. Са вре ме на 
си сте ма ти ка као ре кон струк ци ја ево лу ци о не исто ри је вр ста. До ме ни 
и цар ства. Бак те ри је, ар хее, про ти сте и гљи ве. Рас про стра ње ње и на
чин жи во та бак те ри ја, ар хеа, про ти ста и гљи ва.

Царство биљака. Основ не ка рак те ри сти ке. Биљ на тки ва: 
твор на и трај на. Ве ге та тив ни ор га ни би ља ка. Ре про дук тив ни ор га
ни би ља ка и ре дук ци ја га ме то фит фа зе то ком ево лу ци је. Жи вот ни 
ци клус би ља ка: ве ге та тив на и ре про дук тив на фа за у раз ви ћу. Кли
ја ње и дор ман ци ја се ме на. Рас те ње и раз ви ће ве ге та тив них ор га на. 
Ре гу ла то ри рас те ња и раз ви ћа би ља ка (аук си ни, ги бе ре ли ни). Цве
та ње, вер на ли за ци ја и фо то пе ри о ди зам. Опло ђе ње, раз ви ће пло да 
и се ме на. Ми ро ва ње, ста ре ње, опа да ње ли сто ва и пло до ва. По кре
ти би ља ка. Ра зно вр сност и зна чај би ља ка.

Царствоживотиња. Те о ри је о на стан ку ви ше ће лич но сти. Ни
вои ор га ни за ци о не сло же но сти жи во ти ња: ће лиј ски, ће лиј скоткив
ни, ткив ноор ган ски, ор ган скоси стем ски. Глав ни ти по ви жи во ти ња 
и по ја ва ево лу ци о них но ви на у исто ри ји цар ства (си ме три ја, це фа ли
за ци ја, ме та ме ри ја, те ле сне шу пљи не). Ра зно вр сност, рас про стра ње
ње и на чин жи во та. Со ци јал но и ре про дук тив но по на ша ње жи во ти
ња. Адап та ци је и ево лу ци о ни трен до ви у ве зи са осва ја њем коп не не 
сре ди не. Би о ло шке при ла го ђе но сти на па ра зит ски на чин жи во та.

IV ЧО ВЕК И ЗДРА ВЉЕ (45 ЧА СО ВА)

Основнипринципифункционисањаи регулацијеживих
система. Адап тив ни ка рак тер би о ло шке ор га ни за ци је. Од нос из
ме ђу ор га ни зма и жи вот не сре ди не (ре гу ла то ри и кон фор ме ри). 
Би о ло шке адап та ци је: акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја. Хо ме о ста за.

Рецепторскоефекторскисистем.

Гра ђа и уло га ре цеп то ра. Чул ни ор га ни чо ве ка.
Ефек то ри: ми ши ћи и жле зде. Ми шић но тки во, пе ри фер на си

нап са и ми шић на кон трак ци ја.
Нер вно тки во: гра ђа и уло га. Об ли ци нер вног си сте ма код 

раз ли чи тих гру па жи во ти ња. 
Функ ци о ни са ње нер вног си сте ма: на ста нак и пре нос нер вног 

им пул са. Цен трал на си нап са. Нер вни цен три (кон вер ген ци ја, ди
вер ген ци ја, ре ци проч на ин хи би ци ја, лан ча не ве зе). 

Мо зак. Услов ни и без у слов ни ре флекс. Уче ње и пам ће ње. 
Кич ме на мо жди на. 
Ве ге та тив ни нер вни си стем. Бо ле сти и по ре ме ћа ји чул ног и 

нер вног си сте ма и ме ре пре вен ци је.
Нер вна и ху мо рал на ре гу ла ци ја фи зи о ло шких функ ци ја.
Ен до кри не жле зде и хор мо ни (хи по фи за, епи фи за, штит на 

жле зда, па ра штит не жле зде, ти мус, пан кре ас, над бу бре жне жле
зде, пол не жле зде; не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја сек су ал ног по на ша
ња). По врат на спре га и рит мич ност функ ци ја. Стрес. По ре ме ћа ји у 
функ ци о ни са њу ен до кри них жле зда.

Основ ни прин ци пи тер мо ре гу ла ци је.
Кожа.Гра ђа (епи те ли јал но, влак на сто ве зив но, ма сно, хр ска

ви ча во и ко шта но тки во) и де ри ва ти ко же. Ег зо кри не жле зде. Бо
ле сти ко же, ме ре пре вен ци је и хи ги је на.

Скелетнисистем. Гра ђа, уло га и бо ле сти ске лет ног си сте ма. 
Ме ре пре вен ци је.

Системорганазаварење. Основ ни прин ци пи здра ве ис хра
не, не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја ва ре ња и по ре ме ћа ји ис хра не.

Респираторни систем: гра ђа, по кре ти ди са ња и нер вна ре
гу ла ци ја ре спи ра ци је. Бо ле сти ре спи ра тор ног си сте ма и ме ре пре
вен ци је.

Системорганазациркулацију:плућ на и си стем ска цир ку
ла ци ја. Ср це: гра ђа и функ ци ја. Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја ср ча не 
ак тив но сти. Лим фни си стем. Те ле сне теч но сти, крв и лим фа. Иму
ни си стем. Бо ле сти крв ног си сте ма и ме ре пре вен ци је.

Екскреторнисистем.Не фрон. Ства ра ње мо кра ће. Фи зич ке и 
хе миј ске осо би не мо кра ће.

Репродуктивни систем и ен до кри на ре гу ла ци ја ре про дук
тив не функ ци је. Труд но ћа и кон тра цеп ци ја. Бо ле сти ре про дук тив
них ор га на и ме ре пре вен ци је.

Зна чај фи зич ке ак тив но сти и про мо ви са ње здра вог на чи на 
жи во та.
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Вежбе:

1. Тех ни ка ми кро ско пи ра ња, по сма тра ње биљ них и жи во тињ
ских ће ли ја.

2. Пла змо ли за и де пла змо ли за.
3. Изо ло ва ње фо то син тет ских пиг ме на та.
4. Га је ње би ља ка у хран љи вом рас тво ру.
5. Раз ли ко ва ње ре зул та та ла бо ра то риј ских ана ли за кр ви и 

ури на у од но су на фи зи о ло шке вред но сти.
6. Ме ре ње ка па ци те та плу ћа по мо ћу спи ро ме тра; раз ли ке у 

по лу, уз ра сту, кон ди ци ји (уко ли ко у шко ли по сто је усло ви); ме ре
ње фре квен ци је ди са ња чо ве ка (ути цај фи зич ког на по ра).

7. Ми то за, ме јо за – ко ри шће ње мо де ла.
8. Ме ре ње по тро шње CO2 (уко ли ко у шко ли по сто је усло ви).
9. Ме ре ње крв ног при ти ска и пул са код љу ди, ути цај фи зич

ког на по ра.
10. Ма те ма тич ки ни зо ви бро је ва. Фи бо на чи јев низ, злат ни 

пре сек и злат на спи ра ла у би о ло ги ји – при ме ри.

IVразред
(3 ча са не дељ но, 93 ча са го ди шње; 83 ча са те о ри је  

и 10 ча со ва ве жби)

За да так на ста ве би о ло ги је у че твр том раз ре ду је да оспо со би 
уче ни ка да:

– кри тич ки ди ску ту је о по стан ку, је дин стве ном по ре клу и 
ево лу ци ји жи во та на Зе мљи кроз уни вер зал ност мо ле ку лар ноби
о ло шких про це са;

– по ве зу је струк ту ру и функ ци ју ну кле ин ских ки се ли на са 
син те зом про те и на и ре гу ла ци јом ак тив но сти ге на из гра ђу ју ћи 
кри тич ки од нос пре ма при ме ни би о тех но ло ги ја (ГМО, кло ни ра ње, 
ма тич не ће ли је итд);

– упо ре ди про це се на стан ка пол них ће ли ја и ступ ње ве он то
ге нет ског раз ви ћа жи во ти ња; 

– ко ри сти ге не тич ке тер ми не у ди ску си ји о на сле ђи ва њу (ген, 
алел, хро мо зом, ге ном, ге но тип, фе но тип) и ре ша ва за дат ке из ге
не ти ке при ме ном пра ви ла на сле ђи ва ња;

– по зна је на чи не ге не тич ке де тер ми на ци је нај че шћих на след
них бо ле сти чо ве ка при ме њу ју ћи то зна ње у свр хе пре вен ци је и 
из град ње то ле рант ног ста ва пре ма обо ле ли ма; 

– де мон стри ра на при ме ри ма, зна чај ге не тич ке ва ри ја бил но
сти у по пу ла ци ји за де ло ва ње ево лу ци о них ме ха ни за ма и по ста нак 
вр ста;

– по ве зу је еко ло шке ни вое ор га ни за ци је жи вог све та и ту ма
чи од но се ме ђу чла но ви ма еко си сте ма са аспек та њи хо ве ко е во лу
ци је;

– ту ма чи кроз би о ге о хе миј ске ци клу се ме ђу соб не ути ца је 
екосиcтема и по ве зу је их са гло бал ним по сле ди ца ма за га ђе ња жи
вот не сре ди не;

– уче ству је у за шти ти свог окру же ња, при ро де и би о ди вер зи
те та кон тро ли са ним ко ри шће њем ре сур са и пра вил ним од ла га њем 
от па да;

– при ку пи, пред ста ви и про ту ма чи по дат ке о ста њу угро же но
сти жи вот не сре ди не са аспек та зна ча ја одр жи вог раз во ја.

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I БИ О ЛО ГИ ЈА РАЗ ВИ ЋА (12 ЧА СО ВА)

Ре про дук ци ја; ти по ви раз мно жа ва ња жи во ти ња; (га ме ти; јед
но пол ни и дво пол ни ор га ни зми).

Га ме то ге не за.
Опло ђе ње, бра зда ње, бла сту ла ци ја, га стру ла ци ја.
Ка сне фа зе раз во ја ем бри о на: не у ру ла ци ја, ин дук ци ја, ор га

но ге не за.
Екс тра ем бри о нал не тво ре ви не ам ни о та.
По слем бри о нал но раз ви ће: ме та мор фо за, ре ге не ра ци ја, ста

ре ње.
Ин ди ви ду ал но раз ви ће чо ве ка.

II ОСНО ВИ МО ЛЕ КУ ЛАР НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ (12 ЧА СО ВА)

Пред мет и зна чај про у ча ва ња мо ле ку лар не би о ло ги је. Ну кле
ин ске ки се ли не и про те и ни. Мо ле ку лар на осно ва ге на и ге но ма.

Ре пли ка ци ја и му та бил ност ДНК.
Тран скрип ци ја и об ра да при мар ног тран скрип та. Ал тер на

тив на об ра да тран скрип та.
Тран сла ци ја. Ген ска екс пре си ја то ком раз ви ћа. По ре ме ћа ји 

ген ске екс пре си је у ре гу ла ци ји ће лиј ске ре про дук ци је и раз вој кан
це ра. Ути цај кан це ро ге на.

Од нос ге на, про те и на, као ген ских про из во да, и осо би на. Би
о хе миј ска осно ва раз ви ћа и ди фе рен ци ја ци ја ор га ни за ма.

Мо гућ но сти ин тер ве ни са ња и ме ња ња на след ног ма те ри ја ла. 
Ре ком би нант на ДНК. Ге не тич ко ин жи њер ство.

III ГЕ НЕ ТИ КА (29 ЧА СО ВА)

Исто риј ски пре глед те о ри ја на сле ђи ва ња осо би на.
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња (Мен де ло ви екс пе ри мен ти).
Ти по ви на сле ђи ва ња осо би на: до ми нант норе це сив но, ин тер

ме ди јар но, ко до ми нант но на сле ђи ва ње, ком пле мен тар ност, епи
ста за, ади тив ност, пол но на сле ђи ва ње.

Из во ри ге не тич ке ва ри ја бил но сти: ком би но ва ње ге на и хро
мо зо ма, ре ком би на ци ја ге на. Му та ци је: ген ске му та ци је (по ста нак, 
уче ста лост и по сле ди це), про ме не у струк ту ри хро мо зо ма (ду пли
ка ци је, де ле ци је, тран сло ка ци је, ин вер зи је), про ме не у бро ју хро
мо зо ма.

Ути цај сре ди не на иза зи ва ње на след них про ме на (фи зич ки, 
хе миј ски и би о ло шки му та ге ни).

Ге не тич ка де тер ми на ци ја пол но сти.
На сле ђи ва ње осо би на код љу ди. На след не бо ле сти.
Ге не тич ка струк ту ра по пу ла ци ја (Хар диВајн бер гов прин цип).
Укр шта ње у срод ству (сте пен и ко е фи ци јент срод ства).
Ге не тич ка осно ва на след них бо ле сти. Ка ри о тип. Пре на тал на 

ди јаг но сти ка (ам ни о цен те за, хо ри он ске чу пи це) и ге не тич ка са ве
то ва ли шта. Трет ман на след них бо ле сти. 

IV ОСНО ВИ ЕВО ЛУ ЦИ О НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ (18 ЧА СО ВА)

Те о ри је о на стан ку жи во та на Зе мљи. Ла мар ко ва те о ри ја ево
лу ци је. Дар ви но ва те о ри ја ево лу ци је. Са вре ме на те о ри ја ево лу ци је.

Основ ни чи ни о ци ево лу ци је: му та ци је, ми гра ци је, ге не тич ки 
дрифт, при род на се лек ци ја.

По ста нак вр ста и те о ри је спе ци ја ци је. Ко е во лу ци ја.
Ве штач ка се лек ци ја и при ме на у хор ти кул ту ри и по љо при

вре ди.
Фо си ли. Раз вој жи вог све та на ге о ло шкој ска ли вре ме на. Из

у ми ра ње вр ста.
Осно ви ан тро по ло ги је. Оп ште ка рак те ри сти ке при ма та, по

себ не мор фо ло шке ка рак те ри сти ке хо ми ни да, фи ло ге ни ја људ ске 
вр сте. Би о ло шка ево лу ци ја и адап та ци је чо ве ка на жи вот у ве ли
ким, сло же ним за јед ни ца ма (ево лу ци ја мо зга и го во ра). Со ци јал на 
и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка. 

V ЕКО ЛО ГИ ЈА, ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ (22 ЧА СА)

Основ ни еко ло шки пој мо ви.
Еко ло шки фак то ри – би о тич ки и аби о тич ки.
Жи вот на фор ма. Еко ло шка ни ша.
Основ не ка рак те ри сти ке еко ло шких би о си сте ма: по пу ла ци ја, 

би о це но за, еко си стем, би ос фе ра.
Од нос ор га ни зма и жи вот не сре ди не.
Ме ђу соб ни од но си ор га ни за ма у би о це но зи.
Од но си ис хра не – про из во ђа чи, по тро ша чи, раз ла га чи. Тро

фич ки ни вои.
Кру же ње ма те ри је и про ти ца ње енер ги је.
Про ме не у при ро ди под уту ца јем чо ве ка и кон цепт одр жи вог 

раз во ја.
По јам за га ђе ња, из во ри и вр сте за га ђи ва ња и на ру ша ва ња 

жи вот не сре ди не и мо гућ но сти за шти те. Би о ин ди ка то ри за га ђе не 
сре ди не. Мо ни то ринг си стем.
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За шти та при ро де и угро же них вр ста. При род ни ре зер ва ти и 
Цр ве на књи га. Ин тро дук ци ја, ре ин тро дук ци ја, до ме сти фи ка ци ја.

Вежбе:

Мо де ло ва ње ве ли чи не ге но ма E. co li.
Се квен ци о ни ра ње ДНК.
Из ра да мо де ла ну кле о зо ма и си му ли ра ње мо ди фи ка ци је хи

сто на.
Ге не тич ка ши фра – за да ци.
Ти по ви на сле ђи ва ња осо би на – за да ци.
Ро до сло ви – за да ци.
Из ра да и ана ли за ро до сло ва по ро ди це уче ни ка.
Ху ма ни ка ри о грам (из ра да ка ри о гра ма од фо то гра фи са них 

ху ма них ми то тич ких хро мо зо ма).
По пу ла ци о на ге не ти ка – Хар диВајн бер гов прин цип – за да ци.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки рад ве зан за про

бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што ва ње 
прин ци па одр жи вог раз во ја.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

На став ним пла ном Ма те ма тич ке гим на зи је пред ви ђе но је да 
се на ста ва би о ло ги је ре а ли зу је у тре ћем и че твр том раз ре ду са по 
три ча са. Про грам пред ме та има оп ште о бра зов ни ка рак тер, пред
ста вља на ста вак про гра ма би о ло ги је за основ ну шко лу и са њим 
чи ни је дин стве ну це ли ну. Кон ци пи ран је да до при не се фор ми ра њу 
оп ште кул ту ре уче ни ка, раз во ју све сти уче ни ка о вред но сти на у ке 
уоп ште, о је дин ству и дра го це но сти жи во та, о по тре би и на чи ни ма 
да се очу ва здра вље, о по тре би да се очу ва жи вот на сре ди на свих 
вр ста жи вих би ћа и на чи ни ма да се то по стиг не пу тем одр жи вог 
раз во ја људ ске ци ви ли за ци је. Исто вре ме но, струк ту ра про гра ма 
да је со лид ну осно ву за из у ча ва ње би о ло ги је и дру гих при род них и 
тех нич ких на у ка за ко је се уче ни ци опре де љу ју у то ку да љег шко
ло ва ња.

Про грам се са сто ји од на став них те ма ко је пред ста вља ју ло
гич ке це ли не. По тре бан број ча со ва за ре а ли за ци ју сва ке те ме дат 
је оквир но, а од ре ђу је га на став ник. За да ци на ста ве би о ло ги је су 
гру пи са ни по раз ре ди ма, од го ва ра ју пла ни ра ним на став ним те ма
ма и во де раз во ју пред мет них и ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја. 
Сте пен раз ви је но сти ком пе тен ци ја про ве ра ва се стан дар ди ма.

То ком оства ри ва ња про гра ма по треб но је ува жи ти ви со ку 
обра зов ну и мо ти ва ци о ну вред ност ак тив них и ин тер ак тив них (ко
о пе ра тив них) ме то да на ста ве/уче ња те кроз све про грам ске це ли не 
до след но оси гу ра ти њи хо ву при ме ну. Уло га на став ни ка је да на
ста ву ор га ни зу је та ко да уче ни ке под сти че, хра бри и по др жа ва у 
про це су уче ња, са мо стал ном ор га ни зо ва њу ак тив но сти и ре а ли за
ци ји про је ка та.

Из бор на став них ме то да за ви си од ци ља на ста ве, спо соб
но сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла, као 
и опре мље но сти ка би не та. Вер бал нотек сту ал не ме то де тре ба да 
бу ду ма ње за сту пље не. Пред ност тре ба да ти ди дак тич ким мо де
ли ма ко ји у се би ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства 
на став ног ра да, као што су мо де ли про блем ске, про гра ми ра не, ег
зем плар не, тим ске и ин ди ви ду а ли зо ва не на ста ве. По жељ но је при
ме ни ти и дру ге ино ва тив не мо де ле на ста ве као што су ин те гра тив
на, про јект на и ин тер ак тив на на ста ва. 

У ин тер ак тив ној на ста ви пред ност тре ба да ти груп ном на чи
ну ра да и ин ди ви ду а ли зо ва ној на ста ви. Ови на чи ни ор га ни за ци је 
на ста ве по ма жу уче ни ци ма да на у че ка ко се учи, да на пре ду ју у 
уче њу соп стве ним тем пом, да раз ви ја ју уну тра шњу мо ти ва ци ју 
(по тре бу за са зна ва њем) и ини ци ја ти ву, да раз ви ја ју ве шти ну ко
му ни ка ци је, ар гу мен то ва ни ди ја лог, то ле рант но по на ша ње и со ли
дар ност. Ко ри сте се ак тив ни на чи ни уче ња, као што је ком би на ци ја 
про гра ми ра не на ста ве (нпр.: про гра ми ран ма те ри јал мно ги на став
ни ци стављaју на стра ни це дру штве них мре жа или сај то ве шко ла, 
па се уче ни ци слу же тим ма те ри ја ли ма и уче тем пом ко ји им од го
ва ра) и про блем ске на ста ве (на ча су уче ни ци, ко ри сте ћи сте че на 
зна ња, ре ша ва ју про блем ко ји на став ник фор му ли ше) или уче ње 
пу тем от кри ћа (на став ник ин струк ци ја ма усме ра ва уче ни ке ко ји 

са мо стал но ис тра жу ју, струк ту ри шу чи ње ни це и из вла че за кључ
ке; та ко са ми упо зна ју стра те ги је уче ња и ме то де ре ша ва ња про
бле ма, што омо гу ћа ва раз вој уну тра шње мо ти ва ци је, ди вер гент ног 
ми шље ња, ко је отва ра но ве иде је и мо гу ћа ре ше ња про бле ма). На 
ин тер не ту, ко ри шће њем ре чи We bQu est, pro jectba sed le ar ning, the
ma tic units, мо гу се на ћи при ме ри ин стру ме на та за пра ће ње и про
ве ру уче нич ких по стиг ну ћа, ко ји се, уз при ла го ђа ва ње усло ви ма 
ра да, мо гу ко ри сти ти у на ста ви. Та ко ђе, при ме ри до бре прак се се 
мо гу на ћи на сај ту www.kre a tiv na sko la.rs у ба зи зна ња.

У то ку ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
прет ход но сте че ном зна њу уче ни ка. Због раз ви ја ња ме ђу пред мет
них ком пе тен ци ја нео п ход но је ус по ста ви ти ко ре ла ци ју би о ло ги
је са ин фор ма ти ком и ра чу нар ством (ин фор ма тич ка и про гра мер
ска зна ња уче ни ци ко ри сте за при ка зи ва ње би о ло шких пој мо ва 
и про це са из ра дом пре зен та ци ја, про гра ма, фил мо ва...), хе ми јом 
(из во ђе ње хе миј ских ре ак ци ја ко ри шће њем би о ло шких ма те ри ја
ла), фи зи ком (ту ма че ње на стан ка пла не те Зе мље и жи во та на њој 
и би о ло шких про це са уз по моћ фи зич ких за ко ни то сти), фи ло зо фи
јом (те о ри је по стан ка жи во та на Зе мљи), ге о гра фи јом (раз у ме ва ње 
рас про стра ње ња жи вих би ћа и за сту пље но сти ор га ни за ма то ком 
ге о ло шких пе ри о да), ма те ма ти ком (ко ри шће ње ве ро ват но ће и ста
ти сти ке за раз у ме ва ња ге не тич ких за ко ни то сти), срп ским је зи ком 
(раз ви ја ње ре то рич ких спо соб но сти уче ни ка уче ство ва њем у де
ба та ма о би о ло шким фе но ме ни ма, под сти ца ње уче ни ка на пи са ње 
есе ја о би о ло шким про бле ми ма) ли ков ном кул ту ром (из ра да мо де
ла, зид них сли ка и па ноа) и стра ним је зи ци ма ко ји се уче у шко ли 
(раз ви ја ње ре то рич ких спо соб но сти уче ни ка уче ство ва њем у де
ба та ма о би о ло шким фе но ме ни ма, под сти ца ње уче ни ка на пи са ње 
есе ја о би о ло шким про бле ми ма, из ра да пре зен та ци ја, пре во ђе ње 
тек сто ва) и фи зич ким вас пи та њем (раз ви ја ње све сти о зна ча ју фи
зич ких ак тив но сти, ве жба ња, об ли ко ва њу те ла, раз ви ја ње на ви ке 
ве жба ња и ода бир здра вог на чи на жи во та при ме ном зна ња о гра ђи 
и функ ци о ни са њу људ ског те ла). Кад год је мо гу ће, по треб но је 
са уче ни ци ма ор га ни зо ва ти де ба те са те ма ма о ху ма ним од но си
ма ме ђу по ло ви ма, ре про дук тив ном здра вљу, ри зич ном по на ша њу, 
би о тех но ло ги ја ма и др. Сва ка ди ску си ја мо же да се осми сли као 
груп на ак тив ност и ис ко ри сти за раз ви ја ње спо соб но сти уче ни ка 
да из не су и вред ну ју ар гу мен те на осно ву до ка за да би за кључ ке 
ди ску си је (нпр.: о за шти ти здра вља вак ци на ци јом или ме то да ма 
ле че ња бо ле сти) вред но ва ли на осно ву за сно ва но сти ар гу мен та ци
је из не те у њој што пред ста вља нај ва жни је по стиг ну ће у раз во ју 
на уч не пи сме но сти.

Ни вои по стиг ну ћа уче ни ка су де фи ни са ни обра зов ним стан
дар ди ма, због че га у на ста ви тре ба ко ри сти ти за дат ке ко ји зах те
ва ју раз у ме ва ње и при ме ну на у че ног у сва ко днев ном жи во ту и 
ре ша ва ње про блем ских си ту а ци ја. При ли ком оце њи ва ња тре ба 
при ме њи ва ти и фор ма тив но и су ма тив но оце њи ва ње, у скла ду са 
Пра вил ни ком, и ин фор ми са ти уче ни ке о кри те ри ју ми ма оце њи ва
ња. У по сту пак оце њи ва ња, кад год је то мо гу ће, тре ба укљу чи
ти уче ни ке јер се та ко код уче ни ка раз ви ја од нос пре ма вред но сти 
соп стве ног ра да и по стиг ну тим ре зул та ти ма.

За ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је нео п ход но је да шко ла 
обез бе ди ми ни мум на став них сред ста ва што је пред ви ђе но и ре
гу ли са но Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма у по гле ду про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва за гим на зи ју. У об ра ди не ких на
став них је ди ни ца или из во ђе њу ве жби мо гу се ко ри сти ти ре сур си 
ло кал не за јед ни це, као што је нпр.: са рад ња са здрав стве ним и ве
те ри нар ским ин сти ту ци ја ма, итд.

АНАЛИЗАСААЛГЕБРОМ

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та Aнализа с ал ге бром је сте да уче
ни ци стек ну ма те ма тич ке ком пе тен ци је (зна ња, ве шти не и вред
но сне ста во ве) ко је су по треб не за схва та ње по ја ва и за ко ни то сти 
у при ро ди и дру штву, да уче ни ке оспо со би за при ме ну усво је них 
ма те ма тич ких зна ња у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка из жи вот
не прак се, при пре ми их за на ста вља ње ма те ма тич ког обра зо ва
ња, као и за из у ча ва ње оних на у ка и њи хо вих при ме на у ко ји ма се 
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ма те ма ти ка (по себ но, ана ли за и ал ге бра) ко ри сте и да до при не се 
раз ви ја њу мен тал них спо соб но сти, фор ми ра њу на уч ног по гле да 
на свет и све стра ном раз вит ку лич но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве ана ли зе с ал ге бром су да уче ни ци:
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња ма те ма тич коло гич ког је зи ка;
– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив

них ве ли чи на и њи хо вих од но са;
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну;
– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ

ност, кре а тив ност и кри тич ност у ра ду; раз ви ја ју рад не на ви ке и 
спо соб но сти за са мо стал ни и груп ни рад;

– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред
ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре;

– фор ми ра ју свест о уни вер зал но сти и при ме ни ма те ма тич ког 
на чи на ми шље ња;

– бу ду под стак ну ти на струч ни раз вој и уса вр ша ва ње у скла
ду с ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и по тре ба ма дру штва;

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про це су ра да и у сва ко днев ном жи во ту.

Iразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ЕЛЕ МЕН ТИ МА ТЕ МА ТИЧ КЕ ЛО ГИ КЕ И ТЕ О РИ ЈЕ  
СКУ ПО ВА (19 ча со ва)

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Та у то ло ги је. Ва жни
ји за ко ни за кљу чи ва ња. Кван ти фи ка то ри. Уре ђе ни пар. Де кар тов 
про из вод. Би нар не ре ла ци је. Ре ла ци је екви ва лен ци је, ре ла ци је по
рет ка. Функ ци је. Свој ства 11 и „на ”. Ин верз на функ ци ја. Еле мен
ти ком би на то ри ке: основ ни прин ци пи – пре бро ја ва ње ко нач них 
ску по ва.

2. ПО ЉЕ РЕ АЛ НИХ БРО ЈЕ ВА (16 ча со ва)

Пре глед бро је ва – при род ни, це ли, ра ци о нал ни и ира ци о нал
ни бро је ви. Свој ства опе ра ци ја. Ре ла ци ја де љи во сти у ску пу це лих 
бро је ва. Ап со лут на вред ност.

3. ЦЕ ЛИ И РА ЦИ О НАЛ НИ АЛ ГЕ БАР СКИ ИЗ РА ЗИ (34 ча са)

По ли но ми; основ ни иден ти те ти. Де љи вост по ли но ма. Бе
зу о ва те о ре ма. Фак то ри за ци ја по ли но ма. НЗД и НЗС по ли но ма. 
Еукли дов ал го ри там. Тран сфор ма ци је ра ци о нал них из ра за. Не ке 
ва жни је не јед на ко сти.

4. ЛИ НЕ АР НЕ ЈЕД НА ЧИ НЕ, НЕ ЈЕД НА ЧИ НЕ И ФУНК ЦИ ЈЕ  
(29 ча со ва)

Ли не ар на функ ци ја и њен гра фик. Ли не ар не јед на чи не са 
јед ном и ви ше не по зна тих. Си сте ми ли не ар них јед на чи на са две 
и три не по зна те; ре ша ва ње ра зним ме то да ма. При ме не. Ли не ар не 
не јед на чи не и си сте ми ли не ар них не јед на чи на. Еле мен ти ли не ар
ног про гра ми ра ња.

5. СТЕ ПЕ НО ВА ЊЕ И КО РЕ НО ВА ЊЕ (28 ча со ва)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број . Функ ци ја  и њен гра фик. 
Ко рен – де фи ни ци ја и свој ства. Сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на
лан број. Основ не опе ра ци је са сте пе ни ма и ко ре ни ма. Тран сфор
ма ци је ира ци о нал них из ра за.

На по ме на: Оба ве зна су три дво ча сов на и је дан че тво ро ча сов
ни пи сме ни за да так са јед но ча сов ним ис прав ка ма (14).

IIразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ПО ЉЕ КОМ ПЛЕК СНИХ БРО ЈЕ ВА (8 ча со ва)

Ком плек сни бро је ви – де фи ни ци ја и свој ства. Опе ра ци је са 
ком плек сним бро је ви ма. Ге о ме триј ска ин тер пре та ци ја ком плек
сних бро је ва.

2. КВА ДРАТ НА ЈЕД НА ЧИ НА И КВА ДРАТ НА ФУНК ЦИ ЈА  
(27 ча со ва)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње. 
При ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не. Ви је то ве фор му ле. Ра ста
вља ње ква драт ног три но ма на чи ни о це. Јед на чи не ко је се сво де на 
ква драт не. Ква драт на функ ци ја. Ква драт не не јед на чи не. Си сте ми 
ква драт них јед на чи на са гра фич ком ин тер пре та ци јом. Ира ци о нал
не јед на чи не и не јед на чи не.

3. ЕКС ПО НЕН ЦИ ЈАЛ НА И ЛО ГА РИ ТАМ СКА ФУНК ЦИ ЈА  
(25 ча со ва)

Екс по нен ци јал на функ ци ја – по јам, свој ства и гра фик. Екс
по нен ци јал не јед на чи не и не јед на чи не. По јам ло га рит ма, основ на 
свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и њен гра фик. Ло га ри там ске јед
на чи не и не јед на чи не.

4. МЕ ТО ДА МА ТЕ МА ТИЧ КЕ ИН ДУК ЦИ ЈЕ (10 ча со ва)

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и ње не при ме не.

5. КОМ БИ НА ТО РИ КА. БИ НОМ НА ФОР МУ ЛА (28 ча со ва)

Ва ри ја ци је, пер му та ци је, ком би на ци је. Фор му ла укљу чи ва ња 
и ис кљу чи ва ња. Би ном ни ко е фи ци јен ти и њи хо ва свој ства. Би ном
на и по ли ном на фор му ла.

6. ЕЛЕ МЕН ТАР НА ТЕ О РИ ЈА БРО ЈЕ ВА (28 ча со ва)

Де љи вост це лих бро је ва. Про сти бро је ви и основ ни став 
арит ме ти ке. Кон гру ен ци је. Ма ла Фер ма о ва те о ре ма, Ој ле ро ва те о
ре ма, Вил со но ва те о ре ма. Ди о фан то ве јед на чи не. О крип то гра фи
ји; ме то да РСА.

На по ме на: Оба ве зна су три дво ча сов на и је дан че тво ро ча сов
ни пи сме ни за да так са јед но ча сов ним ис прав ка ма (14).

IIIразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ТРИ ГО НО МЕ ТРИЈ СКИ ОБ ЛИК КОМ ПЛЕК СНОГ БРО ЈА  
(15 ча со ва)

Три го но ме триј ски об лик ком плек сног бро ја; опе ра ци је. Мо а
вро ва фор му ла. Ко ре но ва ње у ску пу ком плек сних бро је ва. При ме
на ком плек сних бро је ва у ге о ме три ји.

2. ПО ЛИ НО МИ (19 ча со ва)

По ли но ми са ком плек сним ко е фи ци јен ти ма. Основ ни став 
ал ге бре. Фак то ри за ци ја по ли но ма. Ви је то ве фор му ле. По ли но ми 
са ре ал ним ко е фи ци јен ти ма. По ли но ми са це ло број ним ко е фи ци
јен ти ма. Јед на чи не и си сте ми јед на чи на ви шег сте пе на. Тран сцен
дент ни бро је ви и функ ци је. Ге о ме триј ске кон струк ци је ле њи ром и 
ше ста ром, ан тич ки про бле ми удво стру че ња коц ке, три сек ци је угла 
и ква дра ту ре кру га.

3. АК СИ О МАТ СКО ЗА СНИ ВА ЊЕ РЕ АЛ НИХ БРО ЈЕ ВА  
(15 ча со ва)

Осврт на по ље ра ци о нал них бро је ва. Свој ство не пре кид но сти 
ску па ре ал них бро је ва. Де ци мал но пред ста вља ње ре ал них бро је ва. 
Гу сти на ску по ва ра ци о нал них и ира ци о нал них бро је ва.
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4. НИ ЗО ВИ (28 ча со ва)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма (де фи ни ци ја, за да ва ње, мо но
то ни ја, огра ни че ност, опе ра ци је). Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски 
низ. Јед но став ни је ди фе рен цне јед на чи не.

Гра нич на вред ност бес ко нач ног ни за. Основ не те о ре ме о гра
нич ним вред но сти ма зби ра, раз ли ке, про из во да и ко лич ни ка ни зо ва. 
Те о ре ма о мо но то ном и огра ни че ном ни зу. Број е. Ге о ме триј ски ред.

5. РЕ АЛ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ЈЕД НЕ ПРО МЕН ЉИ ВЕ (25 ча со ва)

Свој ства функ ци ја (де фи ни са ност, пар ност, мо но то ност, 
огра ни че ност, пе ри о дич ност, ну ле). Сло же на функ ци ја. Ин верз на 
функ ци ја. Пре глед еле мен тар них функ ци ја.

Гра нич на вред ност функ ци је. Основ не опе ра ци је са гра нич
ним вред но сти ма функ ци је. Асимп то те. Не пре кид ност функ ци је. 
Свој ства не пре кид них функ ци ја.

6. ИЗ ВОД ФУНК ЦИ ЈЕ (24 ча са)

Из вод функ ци је; ге о ме триј ска и ме ха нич ка ин тер пре та ци
ја. Основ не те о ре ме о из во ду (из вод зби ра, про из во да, ко лич ни ка, 
сло же не функ ци је). Из во ди еле мен тар них функ ци ја. Из вод ин верз
не функ ци је. Из во ди ви шег ре да. Лајб ни цо ва фор му ла. Ди фе рен
ци јал функ ци је.

На по ме на: Оба ве зна су три дво ча сов на и је дан че тво ро ча сов
ни пи сме ни за да так са јед но ча сов ним ис прав ка ма (14).

IVразред
(4 ча са не дељ но, 124 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ПРИ МЕ НЕ ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НОГ РА ЧУ НА (42 ча са) 

Те о ре ме о сред њој вред но сти (Ро ло ва, Ла гран жо ва и Ко ши је
ва). Ло пи та ло ва пра ви ла. Теј ло ро ва и Ма кло ре но ва фор му ла. Ис
пи ти ва ње функ ци ја (мо но то ност, екс тре му ми, кон век сност, пре вој
не тач ке).

2. НЕО Д РЕ ЂЕ НИ ИН ТЕ ГРАЛ (25 ча со ва)

При ми тив на функ ци ја и нео д ре ђе ни ин те грал. Основ не те
о ре ме о ин те гра лу. Ин те гра ли не ких еле мен тар них функ ци ја. Та
бли ца ин те гра ла. Ме тод сме не. Пар ци јал на ин те гра ци ја. Ин те
гра ци ја ра ци о нал них, не ких ира ци о нал них и три го но ме триј ских 
функ ци ја.

3. ОД РЕ ЂЕ НИ ИН ТЕ ГРАЛ (24 ча са)

Од ре ђе ни ин те грал. Еле мен тар ни при ме ри ин те гра ци је. 
ЊутнЛајб ни цо ва фор му ла. Основ на свој ства од ре ђе ног ин те гра
ла. По јам не свој стве ног ин те гра ла. По вр ши не рав них фи гу ра. Ду
жи на лу ка кри ве. По вр ши на и за пре ми на ро та ци о ног те ла. При ме
ри из ге о ме три је и фи зи ке.

4. ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈАЛ НЕ ЈЕД НА ЧИ НЕ (19 ча со ва)

Ди фе рен ци јал на јед на чи на и ње но ре ше ње. При ме ри фор
ми ра ња ди фе рен ци јал них јед на чи на. Ре ша ва ње ди фе рен ци јал них 
јед на чи на пр вог ре да раз два ја њем про мен љи вих. Хо мо ге на ди фе
рен ци јал на јед на чи на. Ли не ар на ди фе рен ци јал на јед на чи на пр вог 
ре да. Нај јед но став ни ји при ме ри ди фе рен ци јал них јед на чи на дру
гог ре да.

На по ме на: Оба ве зна су три дво ча сов на и је дан че тво ро ча сов
ни пи сме ни за да так са јед но ча сов ним ис прав ка ма (14).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма Ана ли зе с ал ге бром су: 
ускла ђе ност са про гра мом ма те ма ти ке за основ ну шко лу, ло гич ка 
по ве за ност са др жа ја и на сто ја ње, где год је то мо гу ће, да са др жа
ји прет хо де са др жа ји ма дру гих пред ме та у ко ји ма се при ме њу ју. 
При из бо ру са др жа ја про гра ма узе та је у об зир зна чај на обра зов на 

функ ци ја на ста ве Ана ли зе с ал ге бром (сти ца ње но вих ма те ма тич
ких зна ња, по ди за ње ни воа ма те ма тич ког обра зо ва ња уче ни ка) и 
њен до при нос да љем оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и 
ства ра лач ки при сту па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма. 

За ре а ли за ци ју ци ља и за да та ка на ста ве Ана ли зе с ал ге бром 
иза бра ни су са др жа ји про гра ма ко ји су до вољ но при сту пач ни свим 
уче ни ци ма, а мо гу и сти му ла тив но де ло ва ти на уче ни ке јер има
ју мо гућ ност да их усво је и на не што ви шем ни воу (ве ћи сте пен 
ап страк ци је и ге не ра ли за ци је, син те зе и при ме не, ства ра лач ко ре
ша ва ње про бле ма). Стро гост у ин тер пре та ци ји са др жа ја тре ба да 
бу де при сут на у при хва тљи вој ме ри, уз осла ња ње на ма те ма тич
ку ин ту и ци ју и ње но да ље раз ви ја ње, тј. мо ти ва ци ја и ин ту и тив но 
схва та ње про бле ма тре ба да прет хо де стро го сти и кри тич но сти, а 
из ла га ње гра ди ва мо ра би ти пра ће но до бро ода бра ним при ме ри ма 
и тек на кон до вољ ног бро ја ура ђе них та квих при ме ра тре ба при
сту пи ти ге не ра ли са њу пој ма, чи ње ни це и сл. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред по де љен 
по те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на ве ден за сва ку те му пред
ста вља ори јен та ци о ни број ча со ва у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не 
те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве
жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во
де ћи ра чу на о ци љу и за да ци ма пред ме та. 

При об ра ди но вих са др жа ја тре ба се осла ња ти на по сто је ће 
ис ку ство и зна ње уче ни ка, као и на њи хо ву при род ну ра до зна лост, 
на сто је ћи да уче ни ци са мо стал но от кри ва ју оно ли ки део на став
ног гра ди ва и са мо стал но из во де за кључ ке ко ли ко је то у да тој си
ту а ци ји мо гу ће. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор га ни за тор 
на став ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва ак тив ност 
уче ни ка. Уче ни ке тре ба упу ћи ва ти да, осим уџ бе ни ка, ко ри сте и 
дру ге из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла трај ни ја и ши ра, 
а уче ни ци оспо со бље ни за при ме ну у ре ша ва њу ра зно вр сних за
да та ка. 

На ча со ви ма тре ба ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об ли ке 
ра да, што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про це са, 
под сти че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни ин те
ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви си од 
од на став них са др жа ја и обра зов новас пит них за да та ка ко је тре ба 
ре а ли зо ва ти на ча су, али и од спе ци фич но сти од ре ђе ног оде ље ња и 
ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка уче ни ка. 

У на ста ви тре ба ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства и 
од го ва ра ју ће софт вер ске па ке те, у ци љу раз ви ја ња ди ги тал не ком
пе тен ци је уче ни ка и њи хо вог оспо со бља ва ња за при ме ну са вре ме
них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у ра зним обла сти ма ма те ма ти ке 
и дру гих на у ка.

Пра ће ње и вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка тре ба да бу де 
кон ти ну и ра но кроз пра ће ње ак тив но сти уче ни ка на ча су, до ма ће 
за дат ке, усме не про ве ре, кон трол не ве жбе и пи сме не за дат ке. 

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА

I раз ред
Логикаискупови.– Ову те му тре ба ре а ли зо ва ти кроз по на

вља ња, про ду бљи ва ња и до пу ња ва ња оног што су уче ни ци учи ли 
у основ ној шко ли. Ови ло гич коску пов ни са др жа ји (ис каз, фор му
ла, ло гич ке и ску пов не опе ра ци је, основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, 
ло гич ко за кљу чи ва ње и до ка зи ва ње твр ђе ња, ре ла ци је и функ ци
је) осно ва су за ви ши ни во де дук ци је и стро го сти у ре а ли за ци ји 
оста лих са др жа ја про гра ма Ана ли зе са ал ге бром и дру гих ма те ма
тич ких пред ме та, а на гла сак тре ба да бу де на овла да ва њу ма те ма
тич коло гич ким је зи ком и раз ја шња ва њу су шти не зна чај них ма те
ма тич ких пој мо ва и чи ње ни ца, без пре ве ли ких фор ма ли за ци ја.

Ва жан мо ме нат у спре ча ва њу фор ма ли зма и усме ра ва њу па
жње на су штин ска пи та ња је сте пра вил но схва та ње уло ге и ме ста 
ло гич коску пов не (па и ге о ме триј ске) тер ми но ло ги је и сим бо ли ке. 
Сим бо ли ка тре ба да се ко ри сти у оној ме ри у ко јој олак ша ва из ра
жа ва ње и за пи се (а не да их ком пли ку је), ште ди вре ме (а не да зах
те ва до дат на об ја шње ња), по ма же да се гра ди во што бо ље раз ја сни 
(а не да оте жа ва ње го во схва та ње).
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По себ ну па жњу већ на овом ступ њу по све ти ти пој му функ
ци је. Да ти и опи сну и фор мал ну де фи ни ци ју овог пој ма и по по
тре би ко ри сти ти и јед ну и дру гу.

Еле мен те ком би на то ри ке да ти на јед но став ни јим при ме ри ма 
и за да ци ма, као при ме ну основ них прин ци па пре бро ја ва ња ко нач
них ску по ва. Тре ба ло би има ти у ви ду да об ра дом ових са др жа ја 
ни је за вр ше на и из град ња по је ди них пој мо ва, јер ће се они до гра
ђи ва ти и у ка сни јим про грам ским те ма ма.

Пољереалнихбројева.– У кра ћем пре гле ду бро је ва од при
род них до ре ал них, тре ба ло би из вр ши ти си сте ма ти за ци ју зна ња о 
бро је ви ма сте че ног у основ ној шко ли, по себ но ис ти чу ћи прин цип 
пер ма нен ци је свој ста ва ра чун ских опе ра ци ја. Ука за ти на ва жност 
свој ста ва ра чун ских опе ра ци ја ко ја пред ста вља ју осно ву за ра ци
о на ли за ци ју ра чу на ња и тран сфор ма ци је из ра за у окви ру дру гих 
те ма. Ис та ћи кључ не раз ли ке из ме ђу ску па ра ци о нал них и ску па 
ре ал них бро је ва, без ин си сти ра ња на фор ма ли за ци ји. У за ви сно
сти од кон крет не си ту а ци је, ово се мо же да ти и на не што ви шем 
ни воу. Има ју ћи у ви ду те ме из ин дук ци је и те о ри је бро је ва у дру
гом раз ре ду, ре ла ци ју де љи во сти це лих бро је ва об ра ди ти кроз за
дат ке. Ин си сти ра ти на пра вил ном схва та њу и ко ри шће њу пој ма 
ап со лут не вред но сти.

Целиирационалниалгебарскиизрази. – Циљ ове те ме је 
да уче ни ци, ко ри сте ћи упо зна та свој ства опе ра ци ја са ре ал ним бро
је ви ма, овла да ју иде ја ма и по ступ ци ма вр ше ња иден тич них тран
сфор ма ци ја по ли но ма и ал ге бар ских раз ло ма ка. При то ме, те жи ште 
тре ба да бу де на ра зно вр сно сти иде ја, свр си и су шти ни тих тран
сфор ма ци ја. Од ре ђе ну па жњу тре ба по све ти ти ва жни јим не јед на
ко сти ма (до ка зи ва ње и при ме на: не јед на кост из ме ђу сре ди на, и др.)

Линеарнеједначине,неједначинеифункције.– У окви ру 
ове те ме тре ба ло би из вр ши ти про ду бљи ва ње и из ве сно про ши
ри ва ње зна ња уче ни ка о ли не ар ним функ ци ја ма, јед на чи на ма и 
не јед на чи на ма ко ја су сте кли у основ ној шко ли, ис ти чу ћи по јам 
екви ва лент но сти јед на чи на и не јед на чи на и при ме ну у њи хо вом 
ре ша ва њу. Са да се по ја вљу ју и јед на чи не у ко ји ма је не по зна та у 
име ни о цу раз лом ка, као и оне ко је са др же па ра ме тре. Те жи ште је 
на пра вил ном схва та њу ди ску си је јед на чи не, не јед на чи не и њи хо
вих си сте ма. Си сте ми јед на чи на мо гу би ти и са ви ше од две не по
зна те, а ре ша ва ју се ра зним ме то да ма (де тер ми нан те се мо гу ко ри
сти ти за си сте ме са нај ви ше три не по зна те). Ва жно је да ти ви ше 
вр ста при ме на јед на чи на и не јед на чи на и у окви ру то га, еле мен те 
ли не ар ног про гра ми ра ња (огра ни чи ти се на про бле ме ко ји се мо гу 
ин тер пре ти ра ти у рав ни и њи хо во ге о ме триј ско ре ша ва ње).

Степеновањеикореновање. – Ов де тре ба по све ти ти пу ну па
жњу усва ја њу пој ма сте пе на и (арит ме тич ког) ко ре на и са вла ђи ва њу 
опе ра ци ја са њи ма. Од по себ ног је зна ча ја ре ла ци ја . При тран сфор
ма ци ја ма ира ци о нал них из ра за раз ма тра ти (из ме ђу оста лог) ра ци о
на ли са ње име ни ла ца и увек во ди ти ра чу на о де фи ни са но сти из ра за 
са ко ји ма се опе ри ше. Функ ци ју у=хn ис пи ти ва ти са мо у не ко ли ко 
слу ча је ва (nÎ{1, 2, 3, 4, 5}), са за кључ ком о об ли ку гра фи ка ка да је 
из ло жи лац n па ран и ка да је n не па ран број. 

II раз ред

Пољекомплекснихбројева.– У овом раз ре ду се уво де ком
плек сни бро је ви и уве жба ва ју опе ра ци је у ал ге бар ском об ли ку. Па
жњу по све ти ти и ге о ме триј ској ин тер пре та ци ји, тј. пој му ком плек
сне рав ни.

Квадратна једначина и квадратна функција. – Са др жа ји 
ове те ме зна чај ни су са ста но ви шта си сте мат ског из гра ђи ва ња ал
ге бре и прак тич них при ме на. Ре ша ва ти јед на чи не са не по зна том 
у име ни о цу раз лом ка ко је се сво де на ква драт не јед на чи не, као и 
јед на чи не са па ра ме три ма. По себ ну па жњу по све ти ти при ме ни 
ква драт них јед на чи на и оних ко је се на њих сво де, као и не јед на чи
на у ре ша ва њу ра зно вр сних про бле ма. Ин си сти ра ти на пот пу ном 
раз у ме ва њу и ко ри шће њу Ви је то вих пра ви ла и тех ни ке ра ста вља
ња ква драт ног три но ма. Нео п ход но је да уче ни ци до бро на у че да 
ски ци ра ју и „чи та ју” гра фик ква драт не функ ци је. Ква драт не не јед
на чи не т ре ша ва ти ко ри сте ћи зна ња о зна ку ква драт ног три но ма, 

као и зна ња о ре ша ва њу ли не ар них не јед на чи на. Обра ти ти па жњу 
на пра вил но ре ша ва ње ира ци о нал них јед на чи на и не јед на чи на ра
зним ме то да ма.

Експоненцијална и логаритамска функција. – Скре ну ти 
па жњу уче ни ци ма да ће стро го фор мал но уво ђе ње ових функ ци ја 
би ти мо гу ће у тре ћем раз ре ду. Ин си сти ра ти на пот пу ном усва ја њу 
и мо гућ но сти при ме не њи хо вих осо би на, по себ но ка да су у пи та
њу ло га рит ми. Та ко ђе, ко ри сти ти гра фич ке ин тер пре та ци је, по себ
но код ре ша ва ња екс по нен ци јал них и ло га ри там ских јед на чи на и 
не јед на чи на.

Методаматематичкеиндукције.– Уче ни ци би тре ба ло да 
схва те зна чај и су шти ну ме то да ма те ма тич ке ин дук ци је (у ра зним 
об ли ци ма) као по себ ног и ефи ка сног ме то да у ма те ма ти ци за до ка
зи ва ње ра зно вр сних твр ђе ња. По себ но об ра ди ти при ме ре из де љи
во сти, до ка зи ва ња иден ти те та и не јед на ко сти и дру гих обла сти. На 
при ме ру не јед на ко сти из ме ђу сре ди на мо же се об ра ди ти прин цип 
ре гре сив не ин дук ци је. 

Комбинаторика. Биномна формула. – На осно ву ра ни је 
сте че них зна ња о пре бро ја ва њу ко нач них ску по ва (основ ни прин
ци пи) при сту пи ти си сте мат ском из у ча ва њу ра зно вр сних ком би
на тор них кон фи гу ра ци ја (ва ри ја ци је, ва ри ја ци је без по на вља ња, 
пер му та ци је, ва ри ја ци је да тог ти па, ком би на ци је, ком би на ци је 
са по на вља њем). Те жи ште је на што ра зно вр сни јим при ме ри ма и 
при ме на ма из ве де них фор му ла. На јед но став ни јим при ме ри ма по
ка за ти при ме ну фор му ле укљу чи ва ња и ис кљу чи ва ња.

Ин си сти ра ти на по зна ва њу осо би на би ном них ко е фи ци је на та 
и би ном ној фор му ли, као и ње ној при ме ни. По ли ном ну фор му лу 
ин тер пре ти ра ти на по је ди нач ним при ме ри ма.

Елементарнатеоријабројева.– У по чет ку ове те ме си сте
ма ти зо ва ти зна ња уче ни ка у ве зи са де љи во шћу це лих бро је ва, 
осо би на ма про стих бро је ва и основ ним ста вом арит ме ти ке. Као 
основ ни по јам уве сти кон гру ен ци је и до бро уве жба ти ко ри шће
ње њи хо вих осо би на, по себ но у од ре ђи ва њу остат ка сте пе на да тог 
бро ја, као и мо гу ћих оста та ка ква дра та по да том мо ду лу. При ме ну 
основ них те о ре ма (Фер ма о ве, Ој ле ро ве и Вил со но ве) уве жба ти на 
јед но став ни јим при ме ри ма. Од Ди о фан то вих јед на чи на об ра ди ти 
ли не ар не и Пи та го ри ну, а ина че ин си сти ра ти на што ра зно вр сни
јим при ме ри ма у ко ји ма се ко ри сте прет ход но на у че на зна ња о це
лим бро је ви ма.

III раз ред

Тригонометријски облик комплексног броја. – Нео п ход
но је под се ти ти уче ни ке на свој ства и опе ра ци је са ком плек сним 
бро је ви ма и по го то во на ком плек сну ра ван. На гла си ти по год ност 
опе ри са ња са ком плек сним бро је ви ма у три го но ме триј ском об ли
ку при мно же њу и де ље њу, а на ро чи то при сте пе но ва њу. До ка за ти 
Мо а вро ву фор му лу ма те ма тич ком ин дук ци јом. При све му ин си
сти ра ти на ге о ме триј ској ин тер пре та ци ји и на ве сти не ко ли ко при
ме ра при ме не ком плек сних бро је ва у ге о ме три ји (нпр.: за да ци са 
пра вил ним мно го у гло ви ма) и три го но ме три ји (нпр.: из во ђе ње фор
му ла са sin nx  и cos nx  пре ко sin x и cos x).

Полиноми.– Зна чај но је уче ни ке упо зна ти са пој мом де љи во
сти у пр сте ну по ли но ма са ком плек сним ко е фи ци јен ти ма. Об ја сни
ти уче ни ци ма (без до ка зи ва ња) основ ни став ал ге бре. Ко ри сти ти 
Ви је то ва пра ви ла у ра зним при ме ри ма. По себ но тре ба про у ча ва ти 
свој ства по ли но ма са ре ал ним и по ли но ма са ра ци о нал ним ко е фи
ци јен ти ма. По ме ну ти Кар да нов и Фе ра ри јев по сту пак за ре ша ва ње 
јед на чи на тре ћег и че твр тог сте пе на и то по ве за ти са три го но ме
триј ским об ли ком ком плек сног бро ја. Си сте ме јед на чи на ви шег 
сте пе на тре ба об ра ђи ва ти углав ном кроз при ме ре и за дат ке.

Аксиоматскозаснивањереалнихбројева.– С ци љем схва
та ња ску па ре ал них бро је ва нео п ход но је учи ни ти осврт на свој
ства при род них, це лих и ра ци о нал них бро је ва. По треб но је ука
за ти на то да скуп ра ци о нал них бро је ва ни је не пре ки дан и да је 
ну жно про ши ре ње до ску па ре ал них бро је ва ко ји има ово свој ство. 
Ис так ну ти да се ра ци о нал ни бро је ви мо гу из ра зи ти као бес ко нач
но пе ри о дич ни де ци мал ни бро је ви, а ира ци о нал ни као бес ко нач но 
не пе ри о дич ни де ци мал ни бро је ви. Мо же се до ка за ти и став о не
пре бро ји во сти ску па ре ал них бро је ва.
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Низови. – На по де сним и јед но став ним при ме ри ма об ја сни ти 
по јам ни за као пре сли ка ва ње ску па N у скуп R уз гра фич ку ин
тер пре та ци ју. Као зна чај не при ме ре ни зо ва, по дроб ни је об ра ди ти 
арит ме тич ки низ и ге о ме триј ски низ. Об ра ди ти са мо нај јед но став
ни је ди фе рен цне јед на чи не: ли не ар не са кон стант ним ко е фи ци
јен ти ма. По јам гра нич не вред но сти ни за по ка за ти на што јед но
став ни јим при ме ри ма и ин си сти ра ти на до ка зи ва њу кон вер ген ци је 
ни за по де фи ни ци ји. До ка за ти основ не те о ре ме о гра нич ним вред
но сти ма ни за и кроз број не при ме ре упу ти ти уче ни ке у при ме не 
тих те о ре ма. Обра ти ти па жњу на те о ре му о мо но то ном и огра ни
че ном ни зу и кроз при ме ре и за дат ке при бли жи ти уче ни ци ма ову 
ма те ри ју.

Реалнефункцијеједнепроменљиве.– Ов де тре ба до пу ни ти 
и си сте ма ти зо ва ти уче нич ка зна ња о функ ци ји и ње ним основ ним 
свој стви ма (де фи ни са ност, пар ност, мо но то ност, огра ни че ност, пе
ри о дич ност, ну ле, знак, ин верз на функ ци ја, итд.), а за тим на пра
ви ти пре глед (са гра фи ци ма) еле мен тар них функ ци ја. Упо зна ва њу 
гра нич не вред но сти функ ци је тре ба да прет хо ди ин ту и ти ван при
ступ пој му не пре кид но сти функ ци је. Тре ба ло би се за др жа ти на 
тех ни ци од ре ђи ва ња гра нич не вред но сти ра зних функ ци ја и на
ла же њу асимп то та. Упо ре ђи ва ти функ ци је по бр зи на ма рас те ња и 
опа да ња. 

Изводфункције. – Пр во уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мо
ви ма при ра шта ја не за ви сно про мен љи ве и при ра шта ја функ ци је 
и, по ла зе ћи од про бле ма тан ген те на кри ву, де фи ни са ти из вод као 
гра нич ну вред ност ко лич ни ка при ра шта ја функ ци је и при ра шта ја 
не за ви сно про мен љи ве кад при ра штај не за ви сно про мен љи ве те жи 
ну ли. Ука за ти на основ не те о ре ме о из во ду и из во де не ких еле мен
тар них функ ци ја. Уз по јам ди фе рен ци ја ла и ње го во ге о ме триј ско 
зна че ње тре ба ло би ука за ти и на ње го ву при ме ну код апрок си ма
ци је функ ци ја. Од ре ди ти из во де ви шег ре да не ких функ ци ја и до
ка за ти Лајб ни цо во пра ви ло за ви ше из во де про из во да.

IV раз ред

Примене диференцијалног рачуна.– Пре до ка зи ва ња те о
ре ма о сред њој вред но сти ди фе рен ци јал ног ра чу на под се ти ти уче
ни ке на по треб не те о ре ме за не пре кид не функ ци је. При ме ну Ло
пи та ло вог пра ви ла ис ко ри сти ти за по ве зи ва ње са гра ди вом тре ћег 
раз ре да (гра нич не вред но сти функ ци ја). Теј ло ров и Ма кло ре нов 
по ли ном при ме ни ти за апрок си ма ци је и на ро чи то за на ла же ње гра
нич них вред но сти функ ци ја. По себ ну па жњу ва ља по све ти ти ис пи
ти ва њу функ ци ја и цр та њу њи хо вих гра фи ка, ко ри шће њем из во да.

Неодређениинтеграл. – По треб но је ука за ти на ве зу из ме ђу 
из во да и ин те гра ла, и да ти по јам при ми тив не функ ци је. Ин те гра
ље ње про ту ма чи ти као опе ра ци ју ко ја је ин верз на ди фе рен ци ра њу. 
По ред та бли це основ них ин те гра ла тре ба по ка за ти и не ке ме то де 
ин те гра ље ња, као и ка рак те ри стич не по ступ ке за на ла же ње ин те
гра ла ра ци о нал них, ира ци о нал них и три го но ме триј ских функ ци ја. 

Одређениинтеграл.– По ла зе ћи од про бле ма по вр ши не тре
ба до ћи до пој ма од ре ђе ног ин те гра ла као гра нич не вред но сти ин
те грал них су ма. ЊутнЛајб ни цо ву фор му лу не тре ба до ка зи ва ти 
али је об ја сни ти гра фич ки. Ука за ти на основ не при ме не од ре ђе ног 
ин те гра ла – из ра чу на ва ње по вр ши не рав не фи гу ре, ду жи не лу ка 
кри ве, за пре ми не и по вр ши не обрт них те ла. Ово је при ли ка да се 
уче ни ци упо зна ју са по лар ним ко ор ди нат ним си сте мом и из ра чу
на ва њем по вр ши не и ду жи не лу ка кри ве за да те у по лар ним ко ор
ди на та ма. По ве за ти од ре ђе ни ин те грал и гра нич ну вред ност функ
ци је и упо зна ти уче ни ке са не свој стве ним ин те гра лом. По себ но је 
зна чај но ура ди ти што ви ше при ме ра при ме не од ре ђе них ин те гра ла 
у ге о ме три ји, фи зи ци и ме ха ни ци.

Диференцијалне једначине. – При упо зна ва њу уче ни ка са 
ди фе рен ци јал ним јед на чи на ма по треб но је пр во об ра ди ти при ме ре 
у ко ји ма се по ја вљу ју не ке јед но став не ди фе рен ци јал не јед на чи не, 
а по том на ве сти оп шти об лик ди фе рен ци јал не јед на чи не. Тре ба ло 
би об ја сни ти раз ли чи те вр сте ре ше ња: оп ште, пар ти ку лар но, син
гу лар но. Од јед на чи на пр вог ре да об ра ди ти јед на чи не ко је раз два
ја ју про мен љи ве, хо мо ге не и ли не ар не, а од јед на чи на ви шег ре да 
са мо нај јед но став ни је при ме ре.

ГЕОМЕТРИЈА

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та ге о ме три ја је сте да уче ни ци стек ну 
ма те ма тич ке ком пе тен ци је (зна ња, ве шти не и вред но сне ста во ве) ко је 
су по треб не за схва та ње по ја ва и за ко ни то сти у при ро ди, да уче ни ке 
оспо со би за при ме ну усво је них ма те ма тич ких зна ња у ре ша ва њу ра
зно вр сних про бле ма из жи вот не прак се, да их при пре ми за на ста вља
ње ма те ма тич ког обра зо ва ња, као и за из у ча ва ње оних на у ка и њи хо
вих при ме на у ко ји ма се ма те ма ти ка (по себ но, ге о ме три ја) ко ри сти, и 
да до при не се раз ви ја њу мен тал них спо соб но сти, фор ми ра њу на уч ног 
по гле да на свет и све стра ном раз вит ку лич но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве ге о ме три је су да уче ни ци:
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња ма те ма тич коло гич ког је зи ка;
– уоча ва ју свој ства и од но се ге о ме триј ских обје ка та и при ме

њу ју њи хо ве тран сфор ма ци је;
– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ

ност, кре а тив ност и кри тич ност у ра ду; раз ви ја ју рад не на ви ке и 
спо соб но сти за са мо стал ни и груп ни рад;

– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред
ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре;

– фор ми ра ју свест о уни вер зал но сти и при ме ни ма те ма тич ког 
на чи на ми шље ња;

– бу ду под стак ну ти на струч ни раз вој и уса вр ша ва ње у скла
ду с ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и по тре ба ма дру штва;

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про фе си о нал ној сфе ри и сва ко днев ном жи во ту.

Iразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. УВОД У ГЕ О МЕ ТРИ ЈУ (12 ча со ва)

Основ ни пој мо ви; ак си о ма, те о ре ма, до каз. Ак си о ме еуклид
ске ге о ме три је. Ме ђу соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих, рав ни. Дуж, 
по лу пра ва, угао, мно го у гао. О не е у клид ској ге о ме три ји.

2. ПО ДУ ДАР НОСТ (10 ча со ва)

Изо ме триј ске тран сфор ма ци је. По ду дар ност ду жи, угло ва, 
фи гу ра. Прав угао. Нор мал ност пра вих. Угло ви на тран свер за ли. 
Збир угло ва у тро у глу. 

По ду дар ност тро у гло ва. Зна чај не тач ке тро у гла.

3. ВЕК ТО РИ (19 ча со ва)

Де фи ни ци ја век то ра. Ли не ар не опе ра ци је са век то ри ма. При
ме на век то ра у ге о ме три ји. Та ле со ва те о ре ма.

4. ДА ЉЕ ПРИ МЕ НЕ ПО ДУ ДАР НО СТИ (29 ча со ва)

При ме на по ду дар но сти на круг. Цен трал ни и пе ри фе риј ски 
угао кру га. Тан гент ни и те тив ни че тво ро у гао. 

Ре ла ци ја управ но сти пра ве и рав ни. Ди е дар. Ор то го нал ност 
рав ни. Угао пра ве пре ма рав ни. Угао две ју ми мо и ла зних пра вих. 

Кон струк ци је рав них фи гу ра.

5. ИЗО МЕ ТРИЈ СКЕ ТРАН СФОР МА ЦИ ЈЕ РАВ НИ (19 ча со ва)

Си ме три ја, ро та ци ја, тран сла ци ја. Свој ства изо ме триј ских 
тран сфор ма ци ја. Пред ста вља ње изо ме триј ских тран сфор ма ци
ја рав ни по мо ћу осних си ме три ја. Кла си фи ка ци ја изо ме триј ских 
тран сфор ма ци ја рав ни.

6. ХО МО ТЕ ТИ ЈА И СЛИЧ НОСТ (29 ча со ва)

Хо мо те ти ја – де фи ни ци ја и свој ства. Тран сфор ма ци ја слич но
сти. Слич ност фи гу ра. Ста во ви слич но сти тро у гло ва. Пи та го ри на 
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те о ре ма. Че ви на те о ре ма. Ме не ла је ва те о ре ма. Ари стар хо ва ме то
да од ре ђи ва ња уда ље но сти Сун ца и Ме се ца од Зе мље.

По тен ци ја тач ке у од но су на круг. Ин вер зи ја у од но су на круг. 

7. ТРИ ГО НО МЕ ТРИ ЈА ПРА ВО У ГЛОГ ТРО У ГЛА (10 ча со ва)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла. Основ не три го но
ме триј ске иден тич но сти. Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.

На по ме на: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка 
са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12 ча со ва).

IIразред
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ТРИ ГО НО МЕ ТРИЈ СКЕ ФУНК ЦИ ЈЕ (58 ча со ва)

Уоп ште ње пој ма угла; ме ре ње угла, ра ди јан. Де фи ни ци је три
го но ме триј ских функ ци ја ма ког угла. Сво ђе ње на пр ви ква дрант. 
Пе ри о дич ност. 

Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра
за (три го но ме триј ских функ ци ја дво стру ких угло ва и по лу у гло ва, 
тран сфор ма ци је зби ра и раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у 
про из вод и обр ну то). 

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фи ци 
функ ци ја об ли ка: y = a sin(wx + φ) + b и a cos (wx + φ) – b.

Ин верз не три го но ме триј ске функ ци је. Де фи ни ци ја, свој ства 
и тран сфор ма ци је.

Три го но ме триј ске јед на чи не, не јед на чи не и си сте ми јед на чи на. 
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма. Ре ша ва ње тро у гла.

2. ПО ЛИ Е ДРИ (39 ча со ва)

По вр ши на мно го у гла. Ди е дар, три е дар, ро гаљ. По ли е дар, 
пра вил ни по ли е дри. При зма, пи ра ми да и њи хо ви рав ни пре се ци. 

По вр ши на по ли е дра. За пре ми на по ли е дра, Ка ва ли је ри јев 
прин цип. 

3. ОБРТ НА ТЕ ЛА (21 час)

По вр ши на кру га и ње го вих де ло ва. Ци лин дрич не, ко ну сне и 
обрт не по вр ши. Прав ва љак, пра ва ку па, за ру бље на пра ва ку па и 
њи хо ве по вр ши не и за пре ми не. 

По вр ши на лоп те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те и 
де ло ва лоп те. Упи са на и опи са на сфе ра по ли е дра, пра вог ваљ ка, 
ку пе и за ру бље не ку пе.

4. ЕЛЕ МЕН ТИ НА ЦРТ НЕ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ (10 ча со ва)

Нор мал но про јек то ва ње на јед ну и две рав ни: про јек ци је тач
ке, пра ве, ду жи, рав ни, оба ра ње пра ве и ду жи, тач ка у рав ни и пре
сек две рав ни, про дор пра ве кроз ра ван.

На по ме на: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка 
са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12 ча со ва).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма Ге о ме три је су ускла ђе ност 
са про гра мом ма те ма ти ке за основ ну шко лу и ло гич ка по ве за ност 
са др жа ја. При из бо ру са др жа ја про гра ма узе та је у об зир зна чај на 
обра зов на функ ци ја на ста ве Ге о ме три је (сти ца ње но вих ма те ма
тич ких зна ња, по ди за ње ни воа ма те ма тич ког обра зо ва ња уче ни ка) 
и њен до при нос да љем оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле 
и ства ра лач ки при сту па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред по де љен 
по те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на ве ден за сва ку те му пред
ста вља ори јен та ци о ни број ча со ва у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не 
те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве
жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во
де ћи ра чу на о ци љу и за да ци ма пред ме та. 

То ком ре а ли за ци је про гра ма тре ба стал но има ти у ви ду зна
чај ге о ме три је за раз ви ја ње ло гич ког и ма те ма тич ког ми шље ња, 
ма те ма тич ке ин ту и ци је, раз у ме ва ње про стор них од но са, као и чи
ње ни цу да зна ња ко ја уче ни ци сти чу из ге о ме три је тре ба да бу ду 
осно ва за про у ча ва ње дру гих на у ка и раз у ме ва ње од но са у при ро
ди. По ред то га, тре ба ис ко ри сти ти мо гућ но сти на ста ве ге о ме три је 
за раз ви ја ње пре ци зно сти, тач но сти, уред но сти и ко ри шће ња ма те
ма тич ког је зи ка.

При об ра ди но вих са др жа ја, осла ња ти се на по сто је ће ис ку
ство и зна ње уче ни ка, као и на њи хо ву при род ну ра до зна лост, на
сто је ћи да уче ни ци са мо стал но от кри ва ју оно ли ки део на став ног 
гра ди ва и на сто ја ти да са мо стал но из во де за кључ ке ко ли ко је то у 
да тој си ту а ци ји мо гу ће. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор
га ни за тор на став ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва 
ак тив ност уче ни ка. Уче ни ке је по треб но упу ћи ва ти да, осим уџ бе
ни ка, ко ри сте и дру ге из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла 
трај ни ја и ши ра, а уче ни ци оспо со бље ни за при ме ну у ре ша ва њу 
ра зно вр сних за да та ка. 

Стро гост у ин тер пре та ци ји са др жа ја тре ба ло би да бу де при
сут на у при хва тљи вој ме ри, уз осла ња ње на ма те ма тич ку ин ту и ци
ју и ње но да ље раз ви ја ње, тј. мо ти ва ци ја и ин ту и тив но схва та ње 
про бле ма тре ба ло би да прет хо де стро го сти и кри тич но сти, а из
ла га ње гра ди ва мо ра би ти пра ће но до бро ода бра ним при ме ри ма и 
тек на кон до вољ ног бро ја ура ђе них та квих при ме ра тре ба при сту
пи ти ге не ра ли са њу пој ма, чи ње ни це и сл. 

На ча со ви ма тре ба ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об ли ке 
ра да што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про це са, 
под сти че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни ин те
ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви си од 
на став них са др жа ја и обра зов новас пит них за да та ка ко је тре ба ре
а ли зо ва ти на ча су, али и од спе ци фич но сти од ре ђе ног оде ље ња и 
ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка уче ни ка. 

У на ста ви тре ба ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства и 
од го ва ра ју ће софт вер ске па ке те, у ци љу раз ви ја ња ди ги тал не ком
пе тен ци је уче ни ка и њи хо вог оспо со бља ва ња за при ме ну са вре ме
них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у ра зним обла сти ма ма те ма ти ке 
и дру гих на у ка.

Пра ће ње и вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка тре ба да бу де 
кон ти ну и ра но кроз пра ће ње ак тив но сти уче ни ка на ча су, до ма ће 
за дат ке, усме не про ве ре, кон трол не ве жбе и пи сме не за дат ке. 

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА

I раз ред

Уводугеометрију. – Циљ ове те ме је да се уче ни ци упо зна ју 
са ак си о мат ским за сни ва њем ге о ме три је (основ ни и из ве де ни пој
мо ви и твр ђе ња), као и да стек ну на ви ку стро го сти у до ка зи ва њу. У 
том сми слу, по себ но тре ба об ра ди ти по сле ди це ак си о ма ин ци ден
ци је и Плеј фе ро ве ак си о ме. Код до ка зи ва ња тре ба по себ ну па жњу 
обра ти ти на до ка зе сво ђе њем на ап сурд и ме то дом кон тра по зи ци је, 
и у том сми слу на пра ви ти ве зу са гра ди вом пред ме та Ана ли за са 
ал ге бром. Ак си о ме рас по ре да, по ду дар но сти и не пре кид но сти мо
гу се са мо на ве сти, а по сле ди це, и то са мо јед но став ни је и ди рект
не, да ти без до ка за. По себ но ис та ћи да Плеј фе ро ва ак си о ма ни је 
по сле ди ца пр ве че ти ри гру пе ак си о ма. У окви ру ове те ме мо же се 
да ти и кра так исто риј ски пре глед раз во ја ге о ме три је и по ме ну ти 
про блем пе тог Еукли до вог по сту ла та. 

Подударност. – Ре ла ци ју по ду дар но сти уве сти по мо ћу пој ма 
изо ме триј ских тран сфор ма ци ја, а ове по след ње по мо ћу ре ла ци
је по ду дар но сти та ча ка. Ве ћи ну оп штих свој ста ва изо ме триј ских 
тран сфор ма ци ја до вољ но је са мо ис ка за ти без до ка за (нпр.: те о ре
му о бро ју ин ва ри јат них та ча ка). Та ко ђе, до ка за ти са мо јед ну или 
две те о ре ме ве за не за по ду дар ност ду жи и угло ва (нпр.: је дин стве
ност сре ди шта ду жи, би сек три се угла, нор ма ле из тач ке на пра ву, 
по ду дар ност пра вих угло ва). По себ ну па жњу по све ти ти ста во ви
ма по ду дар но сти тро у гло ва и њи хо вим по сле ди ца ма (не јед на кост 
тро у гла). Ва жно је до ка за ти сва твр ђе ња ко ји ма се уво де зна чај не 
тач ке тро у гла (пре сек си ме тра ла стра ни ца тро у гла, итд.). Нео п
ход но је да уче ни ци кроз за дат ке у пот пу но сти овла да ју тех ни ком 
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при ме не ста во ва по ду дар но сти тро у гло ва и ра зним свој стви ма ве
за ним за зна чај не тач ке тро у гла. У ви ду за дат ка мо же се об ра ди ти 
Ој ле ров круг тро у гла.

Вектори. – Век то ре уве сти као кла се екви ва лен ци је од го ва
ра ју ће ре ла ци је ме ђу ори јен ти са ним ду жи ма. При то ме, ни је нео
п ход но до ка зи ва ти да је то ре ла ци ја екви ва лен ци је. У том сми слу 
уве сти и са би ра ње век то ра и мно же ње век то ра ска ла ром (нај пре 
ра ци о нал ним, а за тим ре ал ним). Та ле со ву те о ре му (и њој обрат ну 
те о ре му) ис ка за ти у век тор ском об ли ку. По треб но је да уче ни ци 
овла да ју при ме ном Та ле со ве те о ре ме и ње ним по сле ди ца ма (на 
при мер, слу чај ка да су две пра ве пре се че не три ма па ра лел ним пра
вим). У окви ру ове те ме мо же се об ра ди ти и Ој ле ро ва пра ва.

Даљеприменеподударности. – У ве зи са при ме ном по ду
дар но сти на круг, нео п ход но је до ка за ти те о ре ме о цен трал ном и 
пе ри фе риј ском углу и по треб не и до вољ не усло ве за тан гент ност, 
од но сно те тив ност не ког че тво ро у гла. Та ко ђе, по треб но је да уче
ни ци кроз мно штво за да та ка овла да ју при ме ном ових те о ре ма. По
себ но об ра ди ти кон струк тив не за дат ке у рав ни укљу чу ју ћи раз ма
тра ње свих ета па у кон струк ци ји.

Изометријске трансформације равни. – Нај ве ћу па жњу 
у окви ру ове те ме по треб но је по све ти ти вр ста ма изо ме триј ских 
тран сфор ма ци ја у рав ни, њи хо вим свој стви ма и при ме ни. Та ко ђе, 
ва жно је ис та ћи и до ка за ти да се сва ка изо ме три ја мо же пред ста ви
ти као ком по зи ци ја ко нач ног бро ја осних ре флек си ја. У за да ци ма 
ве за ним за то тре ба би ра ти оне код ко јих ком по зи ци ја изо ме три ја 
има кон крет ну при ме ну (на при мер, за да ци код ко јих се при ме њу
је ком по зи ци ја ро та ци ја), а ма ње оне код ко јих је по треб но са мо 
од ре ди ти шта пред ста вља ком по зи ци ја не ке две изо ме три је. Кла
си фи ка ци ју изо ме три ја из вр ши ти на осно ву бро ја ин ва ри јант них 
та ча ка. У ви ду за да та ка, тре ба об ра ди ти и не ке јед но став ни је при
ме ре ве за не за кон струк ци је рав них фи гу ра.

Хомотетија и сличност. – Циљ ове те ме је да се уче ни ци 
упо зна ју са основ ним свој стви ма хо мо те ти је и ње ним при ме на ма, 
на ро чи то у кон струк тив ним за да ци ма. Ни је по треб но де таљ но из
у ча ва ње са мих тран сфор ма ци ја слич но сти. До вољ но је до ка за ти 
не ка од њи хо вих основ них свој ста ва (да чу ва ју ко ли не ар ност, да 
угло ве пре сли ка ва ју у њи ма по ду дар не угло ве, итд.), као и ис та ћи 
да се сва ка тран сфор ма ци ја слич но сти мо же пред ста ви ти као ком
по зи ци ја јед не изо ме три је и јед не хо мо те ти је. Зна чај но је до ка за ти 
ста во ве слич но сти тро у гло ва и ука за ти на при ме ну тран сфор ма ци ја 
слич но сти у тим до ка зи ма. Та ко ђе, ва жно je до ка за ти и не ке ка рак
те ри стич не те о ре ме ( Пи та го ри на, Ме не ла је ва, Че ви на, Пто ло ме је
ва итд.) и ука за ти на њи хо ву при ме ну. Код де фи ни са ња по тен ци је 
тач ке у од но су на круг, ура ди ти то у оп штем об ли ку, за про из вољ ну 
тач ку у рав ни тог кру га. У ви ду за дат ка мо гу се об ра ди ти Апо ло ни
је ви про бле ми о до ди ру кру го ва (где се ко ри сти свој ство ин вер зи је, 
да она у од ре ђе ном слу ча ју пре сли ка ва круг у пра ву).

Тригонометрија. – У окви ру ове те ме по треб но је да уче ни
ци схва те ве зе из ме ђу стра ни ца и угло ва пра во у глог тро у гла и де
фи ни ци је три го но ме триј ских функ ци ја оштрог угла. Кроз за дат ке 
до ка за ти не ке основ не три го но ме триј ске иден тич но сти.

II раз ред

Тригонометријскефункције. – У окви ру ове те ме тре ба ло 
би про ши ри ти де фи ни ци је три го но ме триј ских функ ци ја оштрог 
угла да тих код пра во у глог тро у гла на би ло ко ји угао, од но сно, де
фи ни са ти три го но ме триј ске функ ци је као пре сли ка ва ње ску па ре
ал них бро је ва у скуп ре ал них бро је ва. На ро чи то тре ба ко ри сти ти 
три го но ме триј ску кру жни цу. За тим, тре ба ло би до бро уве жба ти 
сво ђе ње три го но ме триј ских функ ци ја би ло ко јег угла на функ ци је 
оштрог угла. Упо ре до са тим, ис так ну ти основ на свој ства три го но
ме триј ских функ ци ја: пе ри о дич ност, пар ност, не пар ност. Ади ци о
не те о ре ме тре ба ло би до ка за ти. До ка за ти и основ не иден ти те те 
ве за не за три го но ме триј ске функ ци је, као што су: три го но ме триј
ске функ ци је дво стру ког угла, по лу у гла, тран сфор ма ци ју зби ра и 
раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у про из вод, и обр ну то. Пот
кре пи ти раз ли чи тим при ме ри ма та ко да уче ни ци са вла да ју ве
шти ну при ме не ових тран сфор ма ци ја ко ја је зна чај на и у дру гим 

пред ме ти ма. По треб но је да уче ни ци по зна ју гра фи ке три го но ме
триј ских функ ци ја, ка ко да их на цр та ју, та ко и да са њих чи та ју 
основ на свој ства три го но ме триј ских функ ци ја. Упо ре до са од ре ђи
ва њем вред но сти три го но ме триј ских функ ци ја, ре ша ва ти еле мен
тар не три го но ме триј ске јед на чи не, а за тим и дру ге ти по ве три го
но ме триј ских јед на чи на ко је има ју ши ро ку при ме ну. Об ра ђи ва ти 
три го но ме триј ске не јед на чи не и илу стро ва ти ре ше ња на три го но
ме триј ском кру гу и гра фи ку функ ци је. Уче ни ци би тре ба ли да зна
ју да ре ше и јед но став ни је си сте ме три го но ме триј ских јед на чи на.

Уве сти де фи ни ци ју ин верз них три го но ме триј ских функ ци ја 
ко ри сте ћи зна ње из пред ме та Ана ли за са ал ге бром о ин верз ним 
функ ци ја ма. Та ко ђе, про ра ди ти при ме ре јед на ко сти и ре ша ва ња 
јед на чи на и не јед на чи на ве за них за ин верз не три го но ме триј ске 
функ ци је, до ка за ти и ко ри сти ти основ не ве зе ме ђу ин верз ним три
го но ме триј ским функ ци ја ма.

Уче ни ци тре ба да зна ју да до ка жу си ну сну и ко си ну сну те о
ре му и да ре ша ва ју тро у гао. При ме ри ма тре ба по ка за ти нај ра зли
чи ти је при ме не си ну сне и ко си ну сне те о ре ме, као и из ра чу на ва ње 
по вр ши не тро у гла на раз ли чи те на чи не. 

Полиедри.–Об ра ди типо вр ши ну мно го у гла на раз ли чи те на
чи не. Уче ни ци тре ба да усво је де фи ни ци ју ди е дра, три е дра и ро
гља, као и основ не ре ла ци је за стра не и угло ве три е дра. Тре ба ло би 
де фи ни са ти по ли е дар и пра вил ни по ли е дар, и до ка за ти Ој ле ро ву 
те о ре му за кон век сни по ли е дар, де фи ни са ти при зма тич ну по врш, 
при зму, пи ра ми ду и њи хо ве рав не пре се ке. Од ре ђи ва ње рав них 
пре се ка илу стро ва ти при ме ри ма. По вр ши ну по ли е дра об ра ди ти 
кроз нај ра зли чи ти је при ме ре. За пре ми ну по ли е дра об ра ди ти по
ступ но, по ла зе ћи од за пре ми не пра во у глог па ра ле ло пи пе да. Упо
зна ти уче ни ке са Ка ва ли је ри је вим прин ци пом.

Обртнатела. – Об ра ди ти обим кру га а за тим по вр ши ну кру
га и ње го вих де ло ва. Уве сти по јам ци лин дрич не и ко ну сне по вр ши 
и од ре ди ти шта се до би ја као пре сек ових по вр ши и рав ни. Уве сти 
по јам обрт не по вр ши и за др жа ти се на пра вом ваљ ку, кру жној ку
пи и за ру бље ној ку пи. Уче ни ци тре ба да зна ју ка ко се до ла зи до 
по вр ши не и за пре ми не ваљ ка, ку пе и за ру бље не ку пе.

Сфера.Сфераи раван. – Уче ни ци тре ба да зна ју основ не 
пој мо ве у ве зи сфе ре. Нео п ход но је упо зна ти уче ни ке са на чи ном 
из ра чу на ва ња по вр ши не сфе ре и ње них де ло ва. Ов де тре ба до да
ти до ста при ме ра са сфе ром упи са ном у по ли е дар или опи са ном 
око по ли е дра. Та ко ђе, тре ба да ти при ме ре о сфе ри упи са ној у ку
пи, ваљ ку и за ру бље ној ку пи, као и сфе ри опи са ној око ових те ла.

Елементинацртнегеометрије. – Упо зна ти уче ни ке са нор
мал ном про јек ци јом на јед ну и две рав ни. По себ но обра ти ти па
жњу на про јек то ва ње тач ке, пра ве, ду жи и рав ни. Узе ти у об зир 
њи хо ве нај ра зли чи ти је по ло жа је у од но су на про јек циј ске рав ни. 
За тим, об ра ди ти оба ра ње пра ве и ду жи и на гиб ни угао. Уче ни ци 
тре ба да се упо зна ју са про јек ци јом тач ке и пра ве ка да се оне на ла
зе у рав ни и са вла да ју пре сек две рав ни и про дор пра ве кроз ра ван. 

ЛИНЕАРНААЛГЕБРАИАНАЛИТИЧКАГЕОМЕТРИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве пред ме та ли не ар на ал ге бра и ана ли тич ка ге о
ме три ја је овла да ва ње ма те ма тич ким кон цеп ти ма, зна њи ма, ве
шти на ма и њи хо вом при ме ном у ал ге бри и ге о ме три ји и ре ша ва њу 
про бле ма, раз вој ап стракт ног и кри тич ког ми шље ња, спо соб но сти 
ко му ни ка ци је ма те ма тич ким пи смом и фор мал ним ма те ма тич ким 
је зи ком, по ве зи ва ње сте че них зна ња и ве шти на са но вим са зна њи
ма и при ме на ма у да љем шко ло ва њу.

Задаци на ста ве пред ме та ли не ар на ал ге бра и ана ли тич ка ге о
ме три ја су да уче ни ци:

– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња ма те ма тич коло гич ког је зи ка;
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну;
– овла да ју основ ним ме то да ма ли не ар не ал ге бре;
– сти чу зна ња нео п ход на за раз у ме ва ње про стор них од но са 

и овла да ју ко ор ди нат ном ме то дом у про у ча ва њу зна чај них ге о ме
триј ских чи ње ни ца и про бле ма;
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– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ
ност, кре а тив ност и кри тич ност у ра ду; раз ви ја ју рад не на ви ке и 
спо соб но сти за са мо стал ни и груп ни рад;

– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред
ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре;

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про фе си о нал ној сфе ри и сва ко днев ном жи во ту.

IIIразред
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ГРУ ПЕ И ПО ЉА (14 ча со ва)

Би нар на опе ра ци ја, гру по ид, гру па. Пр стен, по ље. Јед на чи на 
аx = b y по љу.

2. МА ТРИ ЦЕ, ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ, СИ СТЕ МИ ЛИ НЕ АР НИХ ЈЕД
НА ЧИ НА (40 ча со ва)

По јам ма три це. Са би ра ње ма три ца, мно же ње ма три це ска ла
ром, мно же ње две ју ма три ца, сте пен ква драт не ма три це, тран спо
но ва на ма три ца.

Де фи ни ци ја де тер ми нан те, свој ства, из ра чу на ва ње де тер ми на
на та. Адјун го ва на ма три ца, ин верз на ма три ца, ма трич не јед на чи не.

Си стем ли не ар них јед на чи на (СЛЈ) у по љу. Еле мен тар не 
тран сфор ма ци је СЛЈ, екви ва лент ни СЛЈ. Га у сов ме тод за ре ша ва
ње СЛЈ. Кра ме ро ва те о ре ма.

3. ВЕК ТОР СКИ (ЛИ НЕ АР НИ) ПРО СТО РИ (16 ча со ва)

Де фи ни ци ја век тор ског про сто ра. Век тор ски про стор ори јен
ти са них ду жи. Ли не ар на ком би на ци ја век то ра, за ви сност и не за
ви сност. Ба за и ди мен зи ја век тор ског про сто ра. Тран сфор ма ци ја 
ко ор ди на та век то ра при про ме ни ба зе.

4. ЕУКЛИД СКИ ПРО СТОР (31 час)

Ска лар ни про из вод. Еуклид ски про стор. Ра сто ја ње, угао, ор
то го нал ност. Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем. Век тор ски и ме шо
ви ти про из вод век то ра.

Јед на чи на пра ве у рав ни. Јед на чи не пра вих и рав ни у про сто
ру. Ра сто ја ње тач ке од пра ве и рав ни, угао из ме ђу две пра ве, две 
рав ни, пра ве и рав ни.

5. КРИ ВЕ ДРУ ГОГ РЕ ДА (27 ча со ва)

Круг, елип са, хи пер бо ла, па ра бо ла. Ди рек три се и екс цен три
ци тет. Тан ген та кру га, елип се, хи пер бо ле и па ра бо ле. До во ђе ње 
јед на чи не кри ве дру гог ре да на ка нон ски об лик.

На по ме на: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на пи сме на за дат ка 
са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12 ча со ва).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма Ли не ар не ал ге бре и ана ли
тич ке ге о ме три је су ускла ђе ност са про гра ми ма оста лих ма те ма тич
ких пред ме та у Ма те ма тич кој гим на зи ји и ло гич ка по ве за ност са др
жа ја. При из бо ру са др жа ја про гра ма узет је у об зир зна чај Ли не ар не 
ал ге бре и ана ли тич ке ге о ме три је за ма те ма тич ко обра зо ва ње уче ни
ка и њен до при нос да љем оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми
сле и ства ра лач ки при сту па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред по де љен 
по те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на ве ден за сва ку те му пред
ста вља ори јен та ци о ни број ча со ва у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не 
те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве
жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во
де ћи ра чу на о ци љу и за да ци ма пред ме та. 

То ком ре а ли за ци је про гра ма тре ба ло би стал но има ти у ви ду 
да је су шти на овог пред ме та по ве зи ва ње пој мо ва и ме то да ал ге бре 
и ге о ме три је, и да се те две ма те ма тич ке ди сци пли не пре пли ћу и 
бит но ути чу јед на на дру гу. Да кле, тре ба ло би по сти ћи да уче ни
ци уоче, с јед не стра не, ко ри шће ње ге о ме триј ског је зи ка (про стор, 
век тор) у ал ге бри, а с дру ге стра не да ал ге бар ске ме то де (по себ но 
ме то да ко ор ди на та) бит но олак ша ва ју ин тер пре та ци ју и ре ша ва ње 
од ре ђе них ге о ме триј ских про бле ма. Осим то га, тре ба ло би ис ко ри
сти ти мо гућ но сти на ста ве овог пред ме та за раз ви ја ње пре ци зно
сти, тач но сти, уред но сти и ко ри шће ња ма те ма тич ког је зи ка.

При об ра ди но вих са др жа ја, осла ња ти се на по сто је ће ис ку ство 
и зна ње уче ни ка, као и на њи хо ву при род ну ра до зна лост, на сто је ћи 
да уче ни ци са мо стал но от кри ва ју оно ли ки део на став ног гра ди ва и 
са мо стал но из во де за кључ ке ко ли ко је то у да тој си ту а ци ји мо гу ће. 
Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор га ни за тор на став ног про це са, 
да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва ак тив ност уче ни ка. Уче ни ке би 
тре ба ло упу ћи ва ти да, осим уџ бе ни ка, ко ри сте и дру ге из во ре зна ња, 
ка ко би усво је на зна ња би ла трај ни ја и ши ра, а уче ни ци оспо со бље
ни за при ме ну у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка. 

На ча со ви ма тре ба ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об ли ке 
ра да, што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про це са, 
под сти че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни ин те
ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви си 
од од на став них са др жа ја и обра зов новас пит них за да та ка ко је би 
тре ба ло ре а ли зо ва ти на ча су, али и од спе ци фич но сти од ре ђе ног 
оде ље ња и ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка уче ни ка. 

У на ста ви тре ба ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства и 
од го ва ра ју ће софт вер ске па ке те, у ци љу раз ви ја ња ди ги тал не ком
пе тен ци је уче ни ка и њи хо вог оспо со бља ва ња за при ме ну са вре ме
них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у ра зним обла сти ма ма те ма ти ке 
и дру гих на у ка.

Пра ће ње и вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка тре ба ло би да бу
де кон ти ну и ра но кроз пра ће ње ак тив но сти уче ни ка на ча су, до ма ће 
за дат ке, усме не про ве ре, кон трол не ве жбе и пи сме не за дат ке. 

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА

На став ни про грам пред ме та Ли не ар на ал ге бра и ана ли тич
ка ге о ме три ја у Ма те ма тич кој гим на зи ји има за циљ да до при не се 
схва та њу је дин ства на ста ве ал ге бре и ге о ме три је. У окви ру про
гра ма из у ча ва ју се три де ла: 1. Гру пе и по ља, 2. Ли не ар на ал ге бра 
и 3. Ана ли тич ка ге о ме три ја.

Групеипоља. – За да так пр вог де ла је да уче ник овла да пој
мом гру пе и по ља има ју ћи у ви ду по зна те при ме ре бро јев них гру
па и по ља, да раз у ме по јам јед на чи не са јед ном и ви ше не по зна тих 
у гру пи и по љу и да тај је зик ка сни је ко ри сти код ма три ца, си сте
ма ли не ар них јед на чи на и век тор ских про сто ра. Уче ник тре ба да 
схвaти ка ко се оба вља ју опе ра ци је у гру пи, од но сно по љу.

Линеарнаалгебра (те меМатрице,детерминанте,системи
линеарних једначинаи Векторски (линеарни) простори). – У 
дру гом де лу цен трал ни по јам је век тор ски про стор, као и по јам 
ли не ар не за ви сно сти ску па век то ра. По ла зна тач ка у из у ча ва њу 
век тор ских про сто ра је век тор ски про стор ге о ме триј ских век то
ра. Тре ба ло би ин си сти ра ти на са зна њу да свој ства ге о ме триј ских 
век то ра има ју и дру ги „не ге о ме триј ски ” објек ти у ма те ма ти ци. 
Ма три ца на не ком по љу мо же се де фи ни са ти као уре ђе на nтор
ка уре ђе них mтор ки, или као функ ци ја, али уз оба ве зно на во ђе ње 
при ме ра где се при род но по ја вљу ју ма три це (на при мер, про ме на 
ба зе век тор ског про сто ра). Уво ђе ње пој ма де тер ми нан те и си сте
ма ли не ар них јед на чи на тре ба ло би да се ба зи ра на уче ни ци ма по
зна тим си сте ми ма од две, од но сно три ли не ар не јед на чи не са две, 
од но сно три не по зна те, где се при род но по ја вљу ју де тер ми нан те 
дру гог, од но сно тре ћег ре да.

Аналитичкагеометрија (те ме ЕуклидскипросториКри
ведругогреда). – У тре ћем де лу на сто ја ти да уче ни ци схва те су
шти ну и зна чај ко ор ди нат ног ме то да у ма те ма ти ци, ко ји се са сто
ји у то ме да се од ре ди јед на чи на од ре ђе ног ску па та ча ка у рав ни 
или про сто ру, као и да се од ре ди скуп та ча ка рав ни или про сто ра 
опи сан да том јед на чи ном у од но су на да ти ре пер. По јам ска лар ног 
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про из во да пре до чи ти уче ни ци ма као по јам ко ји игра ве о ма зна чај
ну уло гу у ма те ма ти ци и ње ним при ме на ма, као и да се за хва љу ју
ћи ска лар ном про из во ду у еуклид ским про сто ри ма мо гу де фи ни
са ти ме трич ки пој мо ви као што су: угао, ду жи на, ра сто ја ње, итд. 
По себ но ин си сти ра ти да уче ни ци овла да ју тех ни ком ре ша ва ња 
за да та ка ана ли тич ке ге о ме три је у рав ни; де таљ но об ра ди ти јед на
чи не кри вих дру гог ре да и њи хо ве осо би не, као и сво ђе ње оп ште 
ал ге бар ске јед на чи не дру гог ре да на ка нон ски об лик.

ВЕРОВАТНОЋАИМАТЕМАТИЧКАСТАТИСТИКА

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та ве ро ват но ћа и ма те ма тич ка ста ти
сти ка је сте да уче ни ци овла да ју основ ним кон цеп ти ма те о ри је ве
ро ват но ће и оспо со бе се за при ме ну ве ро ват но ће и ста ти сти ке у 
дру гим на у ка ма и жи вот ним си ту а ци ја ма, као и за успе шно на ста
вља ње обра зо ва ња и раз ви ја ње мен тал них спо соб но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве ве ро ват но ће и ма те ма тич ке ста ти сти ке су да 
уче ни ци:

– упо зна ју те о ри ју ве ро ват но ће као ма те ма тич ки мо дел слу
чај них по ја ва и ма те ма тич ку ста ти сти ку као при ме ње ну те о ри ју 
ве ро ват но ће у ана ли зи ма сов них по ја ва;

– усво је основ на зна ња из те о ри је ве ро ват но ће и при ме њу ју 
их у ре ша ва њу про бле ма; 

– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив
них ве ли чи на и њи хо вих од но са;

– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 
и при ме ну;

– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред
ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре.

IVразред
(2 ча са не дељ но, 62 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА И ОСНОВ НА СВОЈ СТВА ВЕ РО ВАТ НО ЋЕ  
(19 ча со ва)

Опи ти са слу чај ним ис хо ди ма. Слу чај ни до га ђа ји. Де фи ни
ци ја ве ро ват но ће. Основ на свој ства ве ро ват но ће. Услов не ве ро ват
но ће. Фор му ла пот пу не ве ро ват но ће и Ба је со ва фор му ла. Не за ви
сност до га ђа ја. По но вље ни опи ти. Би ном на ве ро ват но ћа.

2. СЛУ ЧАЈ НА ПРО МЕН ЉИ ВА (10 ча со ва)

Слу чај на про мен љи ва као функ ци ја над ску пом ис хо да. Дис
крет на слу чај на про мен љи ва и ње на рас по де ла. Би ном на и Пу а со
но ва рас по де ла. Не пре кид на слу чај на про мен љи ва и гу сти на рас
по де ле. Уни форм на и нор мал на рас по де ла. Функ ци ја рас по де ле и 
ко ри шће ње та бли ца.

3. МА ТЕ МА ТИЧ КО ОЧЕ КИ ВА ЊЕ (10 ча со ва)

Де фи ни ци ја оче ки ва ња за дис крет ну и не пре кид ну слу чај ну 
про мен љи ву. Основ на свој ства. Дис пер зи ја и стан дард но од сту па
ње. Ко е фи ци је нат ко ре ла ци је. За ко ни ве ли ких бро је ва (Бер ну ли јев 
и Че би ше вљев). Зна чај нор мал не рас по де ле у при ме на ма.

4. СЛУ ЧАЈ НИ УЗО РАК (9 ча со ва)

По пу ла ци ја. Рас по де ла обе леж ја. Про сти слу чај ни узо рак као 
ре пре зен та тив ни узо рак. Пред ста вља ње по да та ка: та бли це, по ли
гон, хи сто грам. Ста ти сти ке. Сре ди на и дис пер зи ја узор ка.

5. ОЦЕ НА ПА РА МЕ ТРА (8 ча со ва)

По јам. Оце на ма те ма тич ког оче ки ва ња и дис пер зи је. Не при
стра сност оце не. Оце на па ра ме тра би ном не, Пу а со но ве, уни форм
не и нор мал не рас по де ле. Упо ре ђи ва ње оце на пре ма ефи ка сно сти.

На по ме на: Оба ве зна су два дво ча сов на пи сме на за дат ка са 
јед но ча сов ним ис прав ка ма (6 ча со ва).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма Ве ро ват но ће и ма те ма тич
ке ста ти сти ке су ускла ђе ност са про гра ми ма оста лих ма те ма тич ких 
пред ме та у Ма те ма тич кој гим на зи ји и ло гич ка по ве за ност са др жа
ја. При из бо ру са др жа ја про гра ма узет је у об зир зна чај Ве ро ват но
ће и ма те ма тич ке ста ти сти ке за ма те ма тич ко обра зо ва ње уче ни ка и 
њен до при нос да љем оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и 
ства ра лач ки при сту па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред по де љен 
по те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на ве ден за сва ку те му пред
ста вља ори јен та ци о ни број ча со ва у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не 
те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве
жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во
де ћи ра чу на о ци љу и за да ци ма пред ме та. 

То ком ре а ли за ци је про гра ма тре ба стал но има ти у ви ду да 
пој мо ви и ста во ви ве ро ват но ће и ста ти сти ке има ју сво је из во ри
ште у ре ал ном све ту, али и да ин ту и ци ја че сто мо же да до ве де до 
по гре шних ре зул та та, те да је за то нео п ход но по ста ви ти чвр сте 
осно ве овим на у ка ма. Та ко ђе, уче ни ци би тре ба ло да бу ду све сни 
у ко јој ме ри ве ро ват но ћа и ста ти сти ка ути чу јед на на дру гу и да 
са мо њи хо во за јед нич ко про у ча ва ње мо же да до ве де до пот пу ног 
раз у ме ва ња. Осим то га, тре ба ло би ис ко ри сти ти мо гућ но сти на
ста ве овог пред ме та за раз ви ја ње пре ци зно сти, тач но сти, уред но
сти и ко ри шће ња ма те ма тич ког је зи ка.

При об ра ди но вих са др жа ја ва жно је осла ња ти се на по сто је ће 
ис ку ство и зна ње уче ни ка, као и на њи хо ву при род ну ра до зна лост, 
на сто је ћи да уче ни ци са мо стал но от кри ва ју оно ли ки део на став ног 
гра ди ва и са мо стал но из во де за кључ ке ко ли ко је то у да тој си ту а ци
ји мо гу ће. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор га ни за тор на став
ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва ак тив ност уче ни ка. 
Уче ни ке је по треб но упу ћи ва ти да, осим уџ бе ни ка, ко ри сте и дру ге 
из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла трај ни ја и ши ра, а уче ни
ци оспо со бље ни за при ме ну у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка. 

На ча со ви ма би тре ба ло ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об
ли ке ра да, што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про
це са, под сти че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни 
ин те ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви
си од од на став них са др жа ја и обра зов новас пит них за да та ка ко је 
би тре ба ло ре а ли зо ва ти на ча су, али и од спе ци фич но сти од ре ђе
ног оде ље ња и ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка уче ни ка. 

У на ста ви ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства и од го ва
ра ју ће софт вер ске па ке те, у ци љу раз ви ја ња ди ги тал не ком пе тен
ци је уче ни ка и њи хо вог оспо со бља ва ња за при ме ну са вре ме них 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у ра зним обла сти ма ма те ма ти ке и 
дру гих на у ка.

Пра ће ње и вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка тре ба ло би да бу
де кон ти ну и ра но кроз пра ће ње ак тив но сти уче ни ка на ча су, до ма ће 
за дат ке, усме не про ве ре, кон трол не ве жбе и пи сме не за дат ке. 

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА

Дефиниција и основна својства вероватноће. – По ла зе
ћи од по год них при ме ра уве сти по јам слу чај ног до га ђа ја. Ука за
ти да скуп ис хо да екс пе ри мен та мо же би ти ко на чан и бес ко на чан 
(пре бро јив, од но сно не пре бро јив). Ве ро ват но ћу де фи ни са ти пр во 
на ко нач ном ску пу, а за тим на пре бро ји вом ску пу ис хо да. По сле 
уво ђе ња ак си о ма ти ке Кол мо го ро ва ука за ти на ње ну не пот пу ност, а 
за тим из ве сти основ не осо би не ве ро ват но ће. Де фи ни са ти услов ну 
ве ро ват но ћу до га ђа ја и као при ме ре на ве сти фор му лу пот пу не ве
ро ват но ће и Ба је со ву фор му лу.

Случајна променљива. – На по де сним при ме ри ма уве сти 
по јам слу чај не про мен љи ве као функ ци је на ску пу ис хо да. Од 
дис крет них слу чај них про мен љи вих по себ ну па жњу по све ти ти 
би ном ној и Пу а со но вој, а од не пре кид них Га у со вој (нор мал ној) 
слу чај ној про мен љи вој (укљу чу ју ћи и ко ри шће ње та бли ца). Као 
при ме ре об ра ди ти уни форм ну (рав но мер ну) и екс по нен ци јал ну 
рас по де лу.
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Математичкоочекивање. – Од ну ме рич ких ка рак те ри сти ка 
об ра ди ти сред њу вред ност, дис пер зи ју и ко е фи ци јент ко ре ла ци је 
и ука за ти на њи хов зна чај у при ме на ма. За ко не ве ли ких бро је ва, 
об ја сни ти без до ка за и ука за ти на њи хо во прак тич но зна че ње. На
ве сти раз ло ге због ко јих нор мал на рас по де ла за у зи ма цен трал но 
ме сто у те о ри ји ве ро ват но ће.

Случајниузорак. – При из у ча ва њу рас по де ле обе леж ја у по
пу ла ци ји ис та ћи зна чај слу чај ног узор ка и ње го ве ре пре зен та тив
но сти. Ста ти сти ку уве сти као функ ци ју узор ка.

Оценапараметара. – Из у ча ва ју ћи тач ка сте оце не па ра ме та
ра, на ве сти мо гућ но сти њи хо вих при ме на у прак си и по тре бе уво
ђе ња ин тер вал них оце на па ра ме та ра.

НУМЕРИЧКАМАТЕМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та ну ме рич ка ма те ма ти ка је сте да уче
ни ци стек ну ма те ма тич ке ком пе тен ци је (зна ња, ве шти не и вред
но сне ста во ве) ко је су по треб не за ре ша ва ње ра зно вр сних про бле
ма из жи вот не прак се, при пре ми их за на ста вља ње ма те ма тич ког 
обра зо ва ња, као и за из у ча ва ње оних на у ка и њи хо вих при ме на у 
ко ји ма се ну ме рич ка ма те ма ти ка ко ри сти. 

Задаци на ста ве ну ме рич ке ма те ма ти ке су да уче ни ци:
– упо зна ју еле мен те ну ме рич ке ма те ма ти ке, ну ме рич ке ме то

де и њи хо ве при ме не;
– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив

них ве ли чи на и њи хо вих од но са;
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну;
– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред

ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре;

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про фе си о нал ној сфе ри и сва ко днев ном жи во ту.

IVразред
(2 ча са не дељ но, 62 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. РА ЧУ НА ЊЕ СА ПРИ БЛИ ЖНИМ БРО ЈЕ ВИ МА (12 ча со ва)

По јам при бли жног бро ја и из во ри гре ша ка у ре зул та ту ра чу
на ња. Ап со лут на, ре ла тив на и про цен ту ал на гре шка. Де кад ни за
пис при бли жног бро ја, зна чај не, си гур не и тач не ци фре. За о кру
гљи ва ње бро је ва. Ди рек тан про блем гре шке. Обр ну ти про блем 
гре шке. Ме то да гра ни ца.

2. ПРИ МЕ НА ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЛА ЗА ПРИ БЛИ ЖНА  
ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА (8 ча со ва)

Те о ре ма о ли не ар ној апрок си ма ци ји функ ци ја и ње на при ме
на. Глав ни део при ра шта ја функ ци је; по јам ди фе рен ци ја ла. При
ме на ди фе рен ци ја ла за при бли жно из ра чу на ва ње вред но сти функ
ци ја. При бли жне фор му ле.

3. ИН ТЕР ПО ЛА ЦИ ЈА (15 ча со ва)

Оп шти за да так ин тер по ла ци је. Ли не ар на и ква драт на ин тер
по ла ци ја. Ла гран жо ва ин тер по ла ци о на фор му ла. Та бли ца по де ље
них раз ли ка. Њут нов ин тер по ла ци о ни по ли ном за не е кви ди стант
не чво ро ве. Та бли ца ко нач них раз ли ка. Њут но ви ин тер по ла ци о ни 
по ли но ми за екви ди стант не чво ро ве. 

4. ПРИ БЛИ ЖНО РЕ ША ВА ЊЕ ЈЕД НА ЧИ НА (13 ча со ва)

Ло ка ли за ци ја и изо ло ва ње ре ше ња. По јам при бли жног ре ше
ња. Ме то да по ло вље ња сег мен та. Ме то да се чи це. Ме то да тан ген те. 
Ме то да ите ра ци је.

5. ПРИ БЛИ ЖНА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА (8 ча со ва)

По јам ква дра тур не фор му ле. Ква дра тур не фор му ле ко је не
по сред но сле де из де фи ни ци је од ре ђе ног ин те гра ла. Тра пе зна и 
Симп со но ва ква дра тур на фор му ла.

На по ме на: Оба ве зна су два дво ча сов на пи сме на за дат ка с јед
но ча сов ном ис прав ком (6 ча со ва).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма ну ме рич ке ма те ма ти ке су 
ускла ђе ност са про гра ми ма оста лих ма те ма тич ких пред ме та у ма
те ма тич кој гим на зи ји и ло гич ка по ве за ност са др жа ја. При из бо ру 
са др жа ја про гра ма узет је у об зир зна чај Ну ме рич ке ма те ма ти ке за 
ма те ма тич ко обра зо ва ње уче ни ка и њен до при нос да љем оспо со
бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и ства ра лач ки при сту па ју ре
ша ва њу раз ли чи тих про бле ма. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред по де љен 
по те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на ве ден за сва ку те му пред
ста вља ори јен та ци о ни број ча со ва у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва 
на став ник рас по ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не 
те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве
жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во
де ћи ра чу на о ци љу и за да ци ма пред ме та. 

Уче ни ке тре ба упо зна ти са основ ним пој мо ви ма ну ме рич ке 
ма те ма ти ке и ну ме рич ким ме то да ма ко је се од но се на не ли не ар не 
јед на чи не, апрок си ма ци ју и ну ме рич ку ин те гра ци ју функ ци ја. По
себ ну па жњу по све ти ти им пле мен та ци ји и те сти ра њу ну ме рич ких 
ал го ри та ма у не ком про грам ском је зи ку.

Про грам би тре ба ло ре а ли зо ва ти у учи о ни ци и ра чу нар ској 
ла бо ра то ри ји. Рад у учи о ни ци под ра зу ме ва упо зна ва ње са те о риј
ским осно ва ма ну ме рич ке ма те ма ти ке, док је рад у ла бо ра то ри ји 
пред ви ђен за ре ша ва ње кон крет них ну ме рич ких про бле ма уз од го
ва ра ју ћу софт вер ску по др шку.

При об ра ди но вих са др жа ја тре ба ло би се осла ња ти на по
сто је ће ис ку ство и зна ње уче ни ка, као и на њи хо ву при род ну ра
до зна лост, на сто је ћи да уче ни ци са мо стал но от кри ва ју оно ли ки 
део на став ног гра ди ва и са мо стал но из во де за кључ ке ко ли ко је то 
у да тој си ту а ци ји мо гу ће. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор
га ни за тор на став ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва 
ак тив ност уче ни ка. Уче ни ке би тре ба ло упу ћи ва ти да, осим уџ бе
ни ка, ко ри сте и дру ге из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла 
трај ни ја и ши ра, а уче ни ци оспо со бље ни за при ме ну у ре ша ва њу 
ра зно вр сних за да та ка. 

На ча со ви ма би тре ба ло ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об
ли ке ра да, што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про
це са, под сти че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни 
ин те ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви
си од од на став них са др жа ја и обра зов новас пит них за да та ка ко је 
би тре ба ло ре а ли зо ва ти на ча су, али и од спе ци фич но сти од ре ђе
ног оде ље ња и ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка уче ни ка. 

У на ста ви ко ри сти ти са вре ме на на став на сред ства и од го ва
ра ју ће софт вер ске па ке те, у ци љу раз ви ја ња ди ги тал не ком пе тен
ци је уче ни ка и њи хо вог оспо со бља ва ња за при ме ну са вре ме них 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у ра зним обла сти ма ма те ма ти ке и 
дру гих на у ка.

Пра ће ње и вред но ва ње по стиг ну ћа уче ни ка тре ба да бу де 
кон ти ну и ра но кроз пра ће ње ак тив но сти уче ни ка на ча су, до ма ће 
за дат ке, усме не про ве ре, кон трол не ве жбе и пи сме не за дат ке. 

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА

Рачунањесаприближнимбројевима.–Уве сти по јам при
бли жног бро ја и ра чу на ња са при бли жним бро је ви ма. На ве сти 
пра ви ла ре ги стро ва ња бро је ва у ме мо ри ји ра чу на ра. Об ја сни ти 
по де лу гре шке пре ма по ре клу и кла сич ну по де лу на ап со лут ну и 
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ре ла тив ну гре шку. Ука за ти по себ но на ве зу ре ла тив не гре шке и 
бро ја си гур них ци фа ра у при бли жном бро ју. С тим у ве зи об ра
ди ти и на ве сти при ме ре ну ме рич ки не ста бил них ме то да у ко ји ма 
до ла зи до гу бље ња си гур них ци фа ра у по ступ ци ма из ра чу на ва ња, 
по себ но услед од у зи ма ња бли ских бро је ва. На ве сти при ме ре ал го
ри та ма, ко ји су ко рект ни са ма те ма тич ког ста но ви шта и за пи са ни 
ко рект ним ко дом у не ком про грам ском је зи ку или си сте му, а ко ји 
су ну ме рич ки не ста бил ни и мо гу да ти пот пу но по гре шне ре зул та
те. На су прот то ме, ука за ти на зна чај ну ме рич ки ста бил них ал го ри
та ма ко ји у про це су из ра чу на ва ња чу ва ју пре ци зност са ко јом су 
да ти ула зни по да ци. Ана ли зи ра ти про цес про сти ра ња гре шке кроз 
ра чун ски про цес, као и прин ци пе ко је усва ја мо да би се од ре ди
ле гре шке ула зних ар гу ме на та, ка ко би се по сти гла уна пред за да та 
тач ност ре зул та та. 

Примена диференцијала за приближна израчунавања. –
По зна ти по јам ди фе рен ци ја ла функ ци је ко ји је уве ден у ма те ма
тич кој ана ли зи, об ра ди ти са ну ме рич ког аспек та при бли жног из ра
чу на ва ња функ ци је и оце не гре шке.

Интерполација.–Уве сти по јам ин тер по ла ци је као по себ ног 
слу ча ја апрок си ма ци ја функ ци ја ука зу ју ћи на зна чај ње не при ме
не у прак си. На ве сти по себ но да је ин тер по ла ци ја од ко ри сти ка да 
се вр ше екс пе ри мен ти или не ка ме ре ња, а функ ци ја ко ју ин тер по
ли ра мо је та ко, уме сто ана ли тич ким из ра зом, да та ску пом по да та
ка. То је ве о ма че ста по ја ва у прак си са ко јом се сре ћу ин же ње ри, 
ле ка ри, би о ло зи и дру ги струч ња ци.Об ра ди ти ин тер по ла ци ју по
мо ћу по ли но ма. Из ве сти фор му лу за Ла гран жов ин тер по ла ци о ни 
по ли ном и до ка за ти је дин стве ност та квог по ли но ма. Од ре ди ти 
гре шку у ин тер по ла ци ји по ли но мом. До дат но об ра ди ти Њут но ве 
ин тер по ла ци о не по ли но ме са рав но мер но и не рав но мер но рас по
ре ђе ним чво ро ви ма на ин тер ва лу ин тер по ла ци је. Ука за ти на чи ње
ни цу да се до да ва њем ин тер по ла ци о ног чво ра у оп штем слу ча ју 
сма њу је гре шка ин тер по ла ци је. Ана ли зи ра ти, у ова квим слу ча је
ви ма, пред но сти и не до стат ке ко ри шће ња ра зних ти по ва ин тер по
ла ци о них по ли но ма, по себ но Ла гран жо вог и Њут но вог ин тер по
ла ци о ног по ли но ма са по де ље ним раз ли ка ма. Пла ни ра ти вре ме за 
кон струк ци ју и им пле мен та ци ју од го ва ра ју ћих ал го ри та ма у не ком 
про грам ском је зи ку или си сте му са ко јим су уче ни ци упо зна ти. 

Приближно решавање једначина. –Овом по гла вљу тре ба 
по све ти ти по себ ну па жњу јер на ди рек тан на чин ука зу је на зна чај 
при ме не ну ме рич ке ма те ма ти ке и ње них прин ци па у ре ша ва њу ма
те ма тич ких про бле ма, у овом слу ча ју при бли жном на ла же њу ко ре
на јед на чи не. Об ра ди ти ло ка ли за ци ју и изо ло ва ње ре ше ња јед на
чи на, а за тим ну ме рич ке ал го рит ме за ефек тив но на ла же ње ко ре на 
јед на чи не (уз про грам ску им пле мен та ци ју), тј. ме то де по ло вље ња 
сег мен та, се чи це, тан ген те и оп шти ме тод ите ра ци је. Ана ли зи ра ти 
оп шти кри те ри јум за у ста вља ња ите ра тив ног по ступ ка да би се на
шло ре ше ње тра же не јед на чи не са уна пред за да том пре ци зно шћу.

Приближнаинтеграција. –Уве сти по јам ква дра тур не фор
му ле за при бли жно из ра чу на ва ње од ре ђе ног ин те гра ла, по себ но 
ква дра ту ре ин тер по ла ци о ног ти па. Де мон стри ра ти из ра чу на ва ње 
по мо ћу ква дра тур них фор му ла на при ме ри ма из ра чу на ва ња од ре
ђе них ин те гра ла ако је по дин те грал на функ ци ја да та са мо по мо ћу 
ску па по да та ка, тј. не ком та бе лом. Из ве сти тра пе зну и Симп со но ву 
ква дра тур ну фор му лу основ ног об ли ка, а за тим сло же не ква дра ту ре 
и ал го рит ме за њи хо ву про грам ску ре а ли за ци ју. Ана ли зи ра ти кри
те ри ју ме за на ла же ње ре ше ња са уна пред за да том пре ци зно шћу.

РАЧУНАРСТВОИИНФОРМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на став них пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка је 
сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних 
ста во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п
ход не за да ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као 
и раз вој ал го ри там ског при сту па ре ша ва њу про бле ма код уче ни ка 
и њи хо во оспо со бља ва ње да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра
чу на ре за ре ша ва ње про бле ма из сва ко днев ног жи во та кре и ра њем 
апли ка ци ја. 

Задаци на ста ве пред ме та ра чу нар ства и ин фор ма ти ке су да 
уче ни ци:

– овла да ју ко ри шће њем опе ра тив них си сте ма, њи хо вог ко
ри снич ког ин тер феј са, си сте ма да то те ка, основ них ко ри снич ких 
апли ка ци ја у скло пу опе ра тив ног си сте ма, као и на чи ни ма при ла
го ђа ва ња си сте ма по де ша ва њем њи хо вих основ них па ра ме та ра ра
ди ефи ка сни јег и удоб ни јег ра да;

– упо зна ју се са ра зним апли ка ци ја ма ко је слу же за кре и ра
ње са др жа ја на ра чу на ру ко ји се са сто је од тек ста, сли ка, аудио и 
ви деома те ри ја ла и стек ну свест о ко ри сно сти упо тре бе ова квих 
ма те ри ја ла у при ват ној и по слов ној ко му ни ка ци ји, као и јав ним из
ла га њи ма и пре зен та ци ја ма;

– уна пре де сво је спо соб но сти за бр зо, ефи ка сно и ра ци о нал
но про на ла же ње, скла ди ште ње и пре но ше ње ин фор ма ци ја ко ри
шће њем ра чу на ра, као и да стек ну свест о по тре би за кри тич ким 
при сту пом и по тре би за па жљи вим ана ли зи ра њем ин фор ма ци ја; 

– стек ну основ на зна ња о тех нич ким осно ва ма и ка рак те ри
сти ка ма са вре ме них ра чу нар ских си сте ма;

– стек ну зна ња о уну тра шњој ор га ни за ци ји ра чу на ра и на чи
ну из вр ша ва ња про гра ма;

– овла да ју свим основ ним, али и не ким на пред ни јим кон цеп
ти ма про гра ми ра ња;

– упо зна ју се са раз ли чи тим при сту пи ма ре ша ва њу про бле ма 
про гра ми ра њем;

– овла да ју ши ро ким ди ја па зо ном основ них ра чу нар ских ал
го ри та ма;

– раз у ме ју и при ме њу ју прин ци пе кре и ра ња мо ду лар них и 
до бро струк ту и ра них про гра ма;

– са вла да ју тех ни ку кре и ра ња апли ка ци ја са гра фич ким ко ри
снич ким ин тер феј сом и основ не прин ци пе њи хо вог функ ци о ни са
ња (про гра ми во ђе ни до га ђа ји ма);

– упо зна ју се са те о ри јом из ра чун љи во сти, пој мом сло же
но сти ал го ри та ма и на пред ним ал го рит ми ма ко ји ре ша ва ју те шке 
про бле ме;

– упо зна ју кон цепт ба за по да та ка, њи хо ву ор га ни за ци ју, ко ри
шће ње упи та за до би ја ње тра же них ин фор ма ци ја из ба за, пра вље
ње из ве шта ја и ди стри бу ци ју по да та ка;

– овла да ју ве шти ном и тех ни ка ма про јек то ва ња ба за по да та ка 
као од го во ра на по слов ну по тре бу за ин фор ма ци о ним си сте ми ма;

– ефи ка сно ко ри сте про гра ми ра ње и рад са ба за ма по да та ка 
за ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма у да љем обра зо ва њу, про фе си о
нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту;

– ја ча ју спо соб ност ре ша ва ња про бле ма раз во јем ло гич ког и 
кри тич ког ми шље ња;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са по треб ном за ко ри шће њем ал го ри там ског на
чи на ре ша ва ња про бле ма и у дру гим обла сти ма (нпр. у ма те ма ти ци 
и тех ни ци или у де фи ни са њу по слов них про це ду ра и про то ко ла);

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке са мо стал ног уче ња ко ри сте
ћи мо гућ но сти ра чу на ра, из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре
ше ња у обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је и раз ви ју спрем ност за 
уче ње то ком це лог жи во та;

– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко
днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у са вла да ва њу про гра ма 
дру гих на став них пред ме та;

– оспо со бе се за рад на про јек ти ма, ко ји зах те ва ју при ме ну 
зна ња из дру гих на став них пред ме та, и ко ји под ра зу ме ва ју кре и
ра ње ре ше ња на ра чу на ру за де фи ни са ни про бле ме и из ра ду кон
крет них апли ка ци ја или ба за по да та ка, са пра те ћом до ку мен та ци
јом и пре зен та ци ја ма;

– са вла да ју ве шти не тим ског ра да и са рад ње на про јек ти ма;
– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 

зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хов фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра.
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Iразред
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. УВОД У ИН ФОР МА ТИ КУ И РА ЧУ НАР СТВО (8)
2. АЛ ГО РИТ МИ И ПРО ГРА МИ (6)
3. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У ВИ ЗУ ЕЛ НОМ РАЗ ВОЈ НОМ ОКРУ

ЖЕ ЊУ (6)
4. ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА, ОПЕ РА ТО РИ И ИЗ РА ЗИ (8)
5. ГРА НА ЊЕ У ПРО ГРА МИ МА (12)
6. ФУНК ЦИ ЈЕ (МЕ ТО ДИ) (3)
7. ЦИ КЛУ СИ У ПРО ГРА МИ МА (24)
8. СЛО ЖЕ НИ ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА (НИ ЗО ВИ, СТРУК ТУ

РЕ) (20)
9. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ СЛО ЖЕ НИ ЈИХ ПРО ГРА МА (9)
Пред ви ђе на су три дво ча сов на пи сме на за дат ка са јед но ча

сов ним ис прав ка ма (9 ча со ва).

На ста ва у бло ку (60)

1. УВОД У ИН ФОР МА ТИ КУ И РА ЧУ НАР СТВО, КО РИ
ШЋЕ ЊЕ ОПЕ РА ТИВ НОГ СИ СТЕ МА И ОСНОВ НИХ КО РИ
СНИЧ КИХ АПЛИ КА ЦИ ЈА (6)

2. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У ВИ ЗУ ЕЛ НОМ РАЗ ВОЈ НОМ ОКРУ
ЖЕ ЊУ (6)

3. ПРО ГРА МИ ЛИ НИЈ СКЕ И РАЗ ГРА НА ТЕ СТРУК ТУ РЕ (12)
4. ПРО ГРА МИ ЦИ КЛИЧ НЕ СТРУК ТУ РЕ (12)
5. СЛО ЖЕ НИ ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА (12)
6. ИЗ РА ДА ПРО ЈЕКТ НИХ ЗА ДА ТА КА (9)

IIразред
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње + 60 ча со ва на ста ве у бло ку) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. РЕ КУР ЗИ ЈА (8)
2. СЛО ЖЕ НОСТ ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊА (3)
3. ЕФИ КА СНИ ЈИ АЛ ГО РИТ МИ СОР ТИ РА ЊА НИ ЗО ВА (12)
4. ДВО ДИ МЕН ЗИ О НИ НИ ЗО ВИ, МА ТРИ ЦЕ (9)
5. ПРЕ ТРА ГА СА ВРА ЋА ЊЕМ (8)
6. КОМ БИ НА ТОР НИ АЛ ГО РИТ МИ (6)
7. ДИ НА МИЧ КО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (12)
8. ДИ НА МИЧ КЕ СТРУК ТУ РЕ ПО ДА ТА КА (12)
9. ГРА ФО ВИ (14)
10. АНА ЛИ ЗА ТЕК СТА (12)
Пред ви ђе на су три дво ча сов на пи сме на за дат ка са јед но ча

сов ним ис прав ка ма (9 ча со ва).

На ста ва у бло ку (60)

1. РЕ КУР ЗИ ЈА (6)
2. ЕФИ КА СНИ ЈИ АЛ ГО РИТ МИ СОР ТИ РА ЊА НИ ЗО ВА И 

ПРИ МЕ НА(6)
3. ДВО ДИ МЕН ЗИ О НИ НИ ЗО ВИ, МА ТРИ ЦЕ (6)
4. ПРЕ ТРА ГА СА ВРА ЋА ЊЕМ И КОМ БИ НА ТОР НИ АЛ ГО

РИТ МИ (6)
5. ДИ НА МИЧ КО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (6)
6. ДИ НА МИЧ КЕ СТРУК ТУ РЕ ПО ДА ТА КА (6)
7. ГРА ФО ВИ (6)
8. АНА ЛИ ЗА ТЕК СТА (6)
9. ИЗ РА ДА ПРО ЈЕКТ НИХ ЗА ДА ТА КА (12)

IIIразред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва на ста ве у бло ку) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. СТРУК ТУ РА И ФУНК ЦИ ЈА РА ЧУ НАР СКОГ СИ СТЕ МА (10)
2. AРХИТЕКТУРА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ЧУ НАР СКОГ СИ

СТЕ МА (12)

3. АР ХИ ТЕК ТУ РА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦЕН ТРАЛ НОГ ПРО
ЦЕ СО РА (ЦПУ) (6)

4. ПРИ МЕР ПРО ЦЕ СО РА И ЊЕ ГО ВО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (8)
5. ФУНК ЦИ ЈЕ И КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ОПЕ РА ТИВ НИХ СИ

СТЕ МА (4)
6. ПА РА ЛЕЛ НИ ПРО ЦЕ СИ (6)
7. УПРА ВЉА ЊЕ РА ЧУ НАР СКИМ РЕ СУР СИ МА (14) 
8. РА ЧУ НАР СКЕ МРЕ ЖЕ (10)
Пред ви ђе на су два дво ча сов на пи сме на за дат ка са јед но ча сов

ним ис прав ка ма (6 ча со ва).

На ста ва у бло ку (30)

1. ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ ПЕР ФОР МАН СИ РС И БА ЛАН СИ РА ЊЕ 
СИ СТЕ МА (3)

2. КЕШ МЕ МО РИ ЈЕ (3)
3. ДИ ГИ ТАЛ НА ЕЛЕК ТРО НИ КА – ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ 

АРИТ МЕ ТИЧ КИХ И УПРА ВЉАЧ КИХ КО ЛА РС (3)
4. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ МИ КРО КОН ТРО ЛЕ РА ИЛИ ПРО ГРА

МИ РА ЊЕ У ИАС РА ЧУ НА РА (3)
5. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ Х86 ПРО ЦЕ СО РА (6)
6. АЛ ГО РИТ МИ РАС ПО РЕ ЂИ ВА ЊА ПРО ЦЕ СА (3)
7. БАН КА РОВ АЛ ГО РИ ТАМ – РАЗ РЕ ША ВА ЊЕ ЗА СТО ЈА 

У ОС (3)
8. УПРА ВЉА ЊЕ МЕ МО РИ ЈОМ, ПРАК ТИЧ НИ ПРО БЛЕ МИ (3)
9. КОН ФИ ГУ РИ СА ЊЕ ЛО КАЛ НЕ МРЕ ЖЕ, ИП АДРЕ СНИ 

СИ СТЕМ (3)

IVразред
(2 ча са не дељ но, 62 ча са го ди шње + 30 ча со ва на ста ве у бло ку) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. УВОД У БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (4)
2. ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ РЕ ЛА ЦИ О НЕ БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (18)
3. УПИТ НИ ЈЕ ЗИК SQL ЗА РАД СА РЕ ЛА ЦИ О НОМ БА

ЗОМ ПО ДА ТА КА (40)
Пред ви ђе на су два дво ча сов на пи сме на за дат ка са јед но ча сов

ним ис прав ка ма (6 ча со ва).

На ста ва у бло ку (30)

1. ПРИ МЕР ЈЕД НЕ БА ЗЕ ПО ДА ТА КА ОД МО ДЕ ЛА ДО КО
НАЧ НОГ РЕ ШЕ ЊА И РА ДА СА ПО ДА ЦИ МА (10)

2. ПРО ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК – ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ БА ЗЕ (4)
3. УПИТ SE LECT (10)
4. ПРО ЈЕКТ НИ ЗА ДА ТАК – КРЕ И РА ЊЕ БА ЗЕ ПО ДА ТА КА 

И РАД СА ПО ДА ЦИ МА (6)

НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМА

I раз ред

У окви ру те ме Увод у ин фор ма ти ку и ра чу нар ство по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са крат ким исто ри ја том ин фор ма ти ке и 

ра чу нар ства, са уло гом ин фор ма ти ке у са вре ме ном дру штву, са 
обла сти ма ра чу нар ства и ин фор ма ти ке;

– упо зна ти уче ни ке са за пи сом по да та ка у ра чу на ри ма, са ди
ги тал ним и ана лог ним за пи сом, као и са бро јев ним си сте ми ма;

– упо зна ти уче ни ке са фон Ној ма но вом ар хи тек ту ром ра чу на
ра (про це сор, ме мо ри ја, улаз – из лаз), хар двер ским ком по нен та ма 
са вре ме них ра чу на ра;

– упо зна ти уче ни ке са софт ве ром ра чу на ра (апли ка тив ни 
софт вер, си стем ски софт вер – опе ра тив ни си стем).

У окви ру те ме Ал го рит ми и про гра ми по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са на чи ном опи са ал го ри та ма (псе у до код, 

ди ја гра ми, Scratch, про грам ски је зи ци);
– упо зна ти уче ни ке са основ ним кон струк ци ја ма у из град њи 

ал го ри та ма (про мен љи ве, до де ла, гра на ње, ци клу си);
– пред ста ви ти уче ни ци ма при ме ре опи са ал го ри та ма;
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– упо зна ти уче ни ке са раз ли чи тим кла си фи ка ци ја ма про грам
ских је зи ка;

– пред ста ви ти уче ни ци ма јед но став не при ме ре ко да на раз ли
чи тим је зи ци ма;

– об ја сни ти уче ни ци ма раз ли ку из ме ђу ком пи ла то ра и ин тер
пре та то ра.

У окви ру те ме Про гра ми ра ње у ви зу ел ном ин те гри са ном раз
вој ном окру же њу по треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са основ ним еле мен ти ма ГКИ и основ
ним прин ци пи ма ви зу ел ног про гра ми ра ња;

– упо зна ти уче ни ке са фа за ма у кре и ра њу апли ка ци је, про гра
ми ра њем во ђе ним до га ђа ји ма и ру ко ва њем до га ђа ји ма;

– упо зна ти уче ни ке са осно ва ма лек си ке и син так се ода бра ног 
про грам ског је зи ка (про мен љи ве, иден ти фи ка то ри, ти по ви, опе ра
то ри, из ра зи, на ред бе (до де ла, гра на ње, пе тље), ни зо ви, ни ске, на
бро ји ви ти по ви, струк ту ре, функ ци је, кла се, имен ски про сто ри);

– де мон стри ра ти про гра ми ра ње у ви зу ел ном ин те гри са ном 
раз вој ном окру же њу на ве о ма јед но став ним при ме ри ма апли ка ци ја;

– упо зна ти уче ни ке са стан дард ним ком по нен та ма (нпр.: 
Form, But ton, Tex tBox, La bel, Ra di o But ton, Chec kBox, List Box, 
Me mo, Pic tu re Box,...), до га ђа ји ма (нпр.: Click, Chan ge, Mo u se Up, 
Mo u se Down, Mo u seC lick, Mo u se Mo ve, Re si ze, KeyUp, KeyDown, 
KeyPress) и кла са ма (Ti mer и до га ђај Tick, Ге не ра тор на су мич них 
бро је ва (нпр.: Ran dom), тек сту ал не да то те ке (нпр.: Stre a mRe a der, 
Stre am Wri ter), Цр та ње (нпр.: Grap hics, Pen, Brush, до га ђај Pa int...);

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма јед но став не при ме ре апли ка ци ја 
са ГКИ ко је ко ри сте уве де не ком по нен те, до га ђа је и кла се).

У окви ру те ме Из ра зи по треб но је :
– из вр ши ти де та љан пре глед ти по ва, опе ра то ра и из ра за ода

бра ног про грам ског је зи ка:
• бро јев ни ти по ви и њи хо ви под ти по ви (ра спон, за пис кон

стан ти...);
• пре глед опе ра то ра (арит ме тич ки, ре ла циј ски, ло гич ки, до

де ле, услов ни, би тов ски), њи хо вог при о ри те та и асо ци ја тив но сти;
• из ра зи;
• ни ске (String);
• кон вер зи је ти по ва;
• сло го ви/струк ту ре;
• на бро ји ви тип.
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ал го рит ме ли ниј ске струк ту ре 

(уз евен ту ал но еле мен тар но гра на ње):
• улаз, об ра да, из лаз (обим и по вр ши на кру га, тро у гла, кон

вер зи ја је ди ни ца и ва лу та, збир 1 + ... + n = n*(n+1)/2);
• ал го рит ми са сло же ни јим из ра зи ма (пре ступ на го ди на, стра

ни це тро у гла, итд.);
• ал го ри там за ме не вред но сти про мен љи вих;
• ал го рит ми за рад са бро јев ним осно ва ма:
• од ре ђи ва ње ци фре у за пи су дво ци фре ног/тро ци фре ног бро

ја (де кад ном, ок тал ном, итд.);
• од ре ђи ва ње ци фа ра и фор ми ра ње бро ја на осно ву ци фа ра 

(Хор не ров по сту пак);
• вре ме (са ти, ми ну ти, се кун де);
• угло ви (сте пе ни, ми ну те, се кун де).
У окви ру те ме Гра на ње по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са син так сом и се ман ти ком на ред би гра

на ња (if на ред ба (са el se гра ном, без el se гра не, кон струк ци ја el se 
if), на ред ба ви ше стру ког гра на ња (switch/ca se));

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ал го рит ме сло же ни је раз гра на те 
струк ту ре:

• дис крет на кла си фи ка ци ја (име на осно ву ред ног бро ја ме
се ца);

• ин тер вал на кла си фи ка ци ја (успех у за ви сно сти од про сеч не 
оце не, агре гат но ста ње);

• ста бла од лу чи ва ња (нпр. по га ђа ње жи во ти ње на осно ву ње
них осо би на, ква дран ти, слу ча је ви при ре ша ва њу ли не ар не и ква
драт не јед на чи на, итд.);

• да ту ми (ис прав ност, су тра шњи и ју че ра шњи дан);
• ми ни мум/мак си мум три бро ја;
• сор ти ра ње три бро ја.

У окви ру те ме Функ ци је по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са де фи ни ци јом, де кла ра ци јом и по зи вом 

функ ци је у ода бра ном про грам ском је зи ку;
– об ја сни ти уче ни ци ма пре нос па ра ме та ра, фик тив не и ствар

не па ра ме тре, вра ћа ње вред но сти функ ци је (на ред ба re turn), из ла
зне па ра ме тре и пре нос по ре фе рен ци (нпр.: ref, out);

– уочи ти и об ја сни ти раз ли ку гло бал них и ло кал них про мен
љи вих;

– об ја сни ти уло гу функ ци је у кла си као ме то де кла се.
У окви ру те ме Ци клу си по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са син так сом и се ман ти ком на ред би ци

клу са ода бра ног про грам ског је зи ка:
• на ред ба for;
• на ред ба ци клу са са про ве ром усло ва на по чет ку (whi le/whi

ledo);
• на ред ба ци клу са са про ве ром усло ва на кра ју (dowhi le/re

pe atun til);
• на ред бе пре ки да ци клу са и тре нут не ите ра ци је ци клу са 

(bre ak/con ti nue);
• тран сфор ма ци је јед них на ред би ци клу са у дру ге (ис ка за ти 

for пре ко whi le...);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма основ не ал го рит ме ци клич не 

струк ту ре:
• ге не ри са ње пра вил них и на су мич них се квен ци бро је ва 

(при род ни бро је ви, пар ни бро је ви, рав но мер но раз мак ну те тач ке 
ин тер ва ла, цр та ње на су мич но по ста вље них об ли ка, итд.);

• унос се квен ци (нпр. ко ри сник уно си Н ре чи или ко ри сник 
уно си бро је ве све док не уне се ну лу), унос из да то те ке;

• пре сли ка ва ње се квен ци (та бли це кон вер зи је је ди ни ца, та бе
ли ра ње ре ал не функ ци је, итд.);

• са би ра ње се квен ци (збир при род них бро је ва, збир пар них 
бро је ва), мно же ње (фак то ри јел), арит ме тич ка, ге о ме триј ска, хар
мо ниј ска сре ди на, итд.;

• ми ни мум и мак си мум се квен це (нај хлад ни ји дан у го ди ни, 
так ми чар са нај ве ћим бро јем по е на);

• фил три ра ње се квен ци тј. из два ја ње еле ме на та са да тим свој
ством (бро је ви де љи ви са 2 или 3, ме ђу уне тим по да ци ма о уче ни
ци ма из дво ји ти од лич не, итд.);

• ли не ар на пре тра га се квен ци тј. ис пи ти ва ње да ли се квен ца 
са др жи еле мент са да тим свој ством, ра ни пре кид;

• ду жи на нај ду же под се квен це еле ме на та са да тим свој ством;
• се квен це код ко јих се сле де ћи еле мен ти од ре ђу ју на осно ву 

прет ход них (та бли ца сте пе на двој ке, Фи бо на чи је ви бро је ви);• су
ми ра ње ре до ва;

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма сле де ће ал го рит ме те о ри је бро је ва:
• ци фре у за пи су бро ја, ге не ри са ње бро ја на осно ву се квен це 

ци фа ра (кре нув ши са ле ва и кре нув ши са де сна), обр та ње бро ја;
• де ли о ци бро ја;
• про ве ра да ли је број прост (пре тра га са оп ти ми за ци ја ма);
• ра ста вља ње бро ја на про сте чи ни о це и при ме не (нај ве ћи прост 

чи ни лац, број де ли ла ца, збир де ли ла ца, Ој ле ро ва функ ци ја, итд.);
• Еукли дов ал го ри там за НЗД и при ме не (НЗС, про ши ре ни 

Еукли дов ал го ри там, мо ду лар ни ин верз, Ки не ска те о ре ма о оста
ци ма, итд.).

У окви ру те ме Ни зо ви по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са де фи ни ци јом ни за, ало ка ци јом ме мо

ри је, ини ци ја ли за ци јом;
– об ја сни ти уче ни ци ма по јам и ко ри шће ње ин дек са, ите ра ци

ју кроз низ;
– упо зна ти уче ни ке са пре но сом ни зо ва у функ ци ју и вра ћа

њем ни зо ва из функ ци ја;
– упо зна ти уче ни ке са на чи ном ко ри шће ња ди на мич ких ни

зо ва (нпр. List);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма гра фич ко пред ста вља ње ни зо ва 

(кру го ви ма, пра во у га о ни ци ма, итд.);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма основ не ал го рит ме над ни зо ви ма:
• ге не ри са ње (по пу ња ва ње) ни зо ва;
• ана ли за са др жа ја ни зо ва: са би ра ње, ми ни мум, мак си мум, 

сре ди не, ли не ар на пре тра га, нај ду жи под низ еле ме на та са да тим 
свој ством;
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• тран сфор ма ци је ни зо ва: уме та ње еле мен та, из ба ци ва ње еле
мен та на да тој по зи ци ји (без про ме не и са мо гу ћом про ме ном ре
до сле да), укла ња ње свих еле ме на та са да тим свој ством, укла ња ње 
ду пли ка та;

• сор ти ра ње (Se lec ti on Sort, In ser ti on Sort, Bub ble Sort) и при ме не;
• би бли о теч ке функ ци је сор ти ра ња;
• би нар на пре тра га ни за и при ме не;
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ал го рит ме те о ри је бро је ва са ни

зо ви ма:
• Ера то сте но во си то;
• би ном ни ко е фи ци јен ти (Па ска лов тро у гао);
• ве ли ки бро је ви и по ли но ми;
• пред ста вља ње по мо ћу ни зо ва;
• ал го рит ми са би ра ња.
У окви ру те ме Про гра ми ра ње сло же ни јих апли ка ци ја по треб

но је:
– упо зна ти уче ни ке са функ ци о нал ном де ком по зи ци јом и 

осно ва ма објект ноори јен ти са ног при сту па ка ко би што ефи ка сни
је ура ди ли про јект не за дат ке у окви ру ча со ва ве жба ња.

II раз ред

У окви ру те ме Ре кур зи ја по треб но је:
– об ја сни ти уче ни ци ма по јам ре кур зи је и ре кур зив не функ

ци је;
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма сле де ће:
• при ми тив но ре кур зив не функ ци је над при род ним бро је ви ма 

(сте пе но ва ње, мно же ње (пре ко са би ра ња), са би ра ње (пре ко след
бе ни ка), фак то ри јел...);

• при ми тив но ре кур зив не функ ци је над ни зо ви ма (су ма еле
ме на та, нај ве ћи еле мент, ли не ар на пре тра га ...);

• сло же ни је об ли ке ре кур зи је (ефи ка сни је сте пе но ва ње, ци
фре бро ја, би нар на пре тра га, ре кур зи ја Фи бо на чи је вог ти па и не
до ста ци);

• укла ња ње ре кур зи је (по себ но реп на ре кру зи ја).
У окви ру те ме Сло же ност из ра чу на ва ња по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са ме ре њем вре ме на из вр ша ва ња раз ли

чи тих ал го ри та ма за ре ша ва ње истог про бле ма и ана ли зом ње го
ве за ви сно сти од ди мен зи је про бле ма (ли не ар на, ква драт на, куб на, 
ло га ри там ска);

– упо зна ти уче ни ке са ре дом сло же но сти ал го рит ма;
– упо зна ти уче ни ке са О но та ци јом.
У окви ру те ме Ефи ка сни ји ал го рит ми сор ти ра ња ни зо ва по

треб но је:
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма:
• бр зо сор ти ра ње (Qu ick Сорт);
• сор ти ра ње об је ди ња ва њем (Mer ge Сорт);
• хип сорт (He ap сорт);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма апли ка ци је у ко ји ма при ме њу је

мо на ве де не ал го рит ме сор ти ра ња.
У окви ру те ме Дво ди мен зи о ни ни зо ви, ма три це по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са од го ва ра ју ћим ти пом по да та ка и ало ка

ци јом ме мо ри је;
– упо зна ти уче ни ке са кон тро ла ма за унос и при каз (нпр.: 

String Grid, Da ta Gri dVi ew);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма основ не ал го рит ме над ма три ца ма:
• ана ли за ма три це (нпр.: нај ве ћи еле мент, збир еле ме на та, 

про се ци вр ста и ко ло на, итд.);
• ите ра ци ја кроз од ре ђе не де ло ве ма три це (ди ја го на ле, тро у

гло ви, ква дран ти, око ли на да тог по ља, итд.);
• тран сфор ма ци је (си ме трич на пре сли ка ва ња ма три це, сор ти

ра ње вр ста или ко ло на, итд.);
• ма три це као ма те ма тич ки објек ти (ре ша ва ње си сте ма ли не

ар них јед на чи на, де тер ми нан те, са би ра ње, мно же ње, тран спо но ва
ње, итд.);

• при ме не (нпр.: ша хов ска та бла, та бе ла оце на уче ни ка).
У окви ру те ме Пре тра га са вра ћа њем по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са де фи ни ци јом пре тра ге са вра ћа њем и 

ње ном ре кур зив ном им пле мен та ци јом;

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма сле де ће при ме не пре тра ге са вра
ћа њем:

• пут кроз ла ви ринт,
• оби ла зак ша хов ске та бле ска ка чем,
• 8 да ма,
• ге не ри са ње под ску по ва да тог ску па,
• су до ку за го нет ка.
У окви ру те ме Ком би на тор ни ал го рит ми по треб но је:
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма сле де ће ал го рит ме:
• пер му та ци је (ге не ри са ње свих пер му та ци ја, лек си ко граф ски 

сле де ћа пер му та ци ја);
• ва ри ја ци је са по на вља њем (ге не ри са ње свих ва ри ја ци ја, 

нта ва ри ја ци ја у лек си ко граф ском ре до сле ду);
• ком би на ци је (ге не ри са ње свих ком би на ци ја);
• пар ти ци је бро ја.
У окви ру те ме Ди на мич ко про гра ми ра ње по треб но је:
– де фи ни са ти по јам ди на мич ког про гра ми ра ња (ве за са ре

кур зив ним ре ше њи ма и по ре ђе ње од о згона ни же на спрам од о здо 
на ви ше при сту па, ме мо и за ци ја);

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ре ше ње сле де ћих про бле ма при
ме ном ди на мич ког про гра ми ра ња: 

• Фи бо на чи је ви бро је ви, би ном ни ко е фи ци јен ти (Па ска лов 
тро у гао),

• пут кроз ма три цу кре та њем са мо у сме ру до ле или де сно ко
ји има нај ве ћи збир,

• мак си мал ни под низ,
• под скуп са зби ром ну ла,
• про блем ран ца,
• рав но мер на по де ла пред ме та,
• нај ду жи за јед нич ки под низ (ЛЦС),
• за гра ђи ва ње (ефи ка сно мно же ње ви ше ма три ца),
• ми ни мал на три ан гу ла ци ја по ли го на.
У окви ру те ме Ди на мич ке струк ту ре по да та ка по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са пој мом ли сте (јед но стру ко по ве за не, 

дво стру ко по ве за не, кру жне) и са ње ном ре пре зен та ци јом;
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма:
• до да ва ње еле мен та (на по че так, иза да тог еле мен та, на крај);
• бри са ње еле мен та (са по чет ка, иза да тог еле мен та);
• Стек, Ред (раз не им пле мен та ци је);
– упо зна ти уче ни ке са пој мом би нар ног ста бла и са ње го вом 

ре пре зен та ци јом;
– упо зна ти уче ни ке са пој мом БСТ – пре тра жи вач ко (сор ти ра

но би нар но ста бло) и са ње го вим кре и ра њем;
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма:
• до да ва ње еле мен та у БСТ,
• оби ла зак сор ти ра ног др ве та (пре ор дер, инор дер, по стор дер),
• бри са ње еле мен та из сор ти ра ног др ве та,
• ба лан си ра но би нар но ста бло,
• ре ше ња раз ли чи тих про бле ма при ме ном др ве та (им пле мен

та ци ја ску па, реч ни ка, итд.).
У окви ру те ме Гра фо ви по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са пој мом гра фа и са ње го вом ре пре зен

та ци јом (ма три цом по ве за но сти, ли ста ма по ве за но сти, итд.);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма сле де ће ал го рит ме:
• пре тра га гра фа у ду би ну (ДФС),
• пре тра га гра фа у ши ри ну (БФС),
• то по ло шко сор ти ра ње,
• нај кра ћи пут од да тог чво ра (Дајкстрин ал го ри там),
• нај кра ћи пу те ви из ме ђу свих чво ро ва (ФлојдВар ша лов ал

го ри там),
• ми ни мал но ра за пи њу ће др во (При мов или Кра ска лов ал го

ри там);
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ре ша ва ње про бле ма при ме ном 

при ме не гра фо ва.
У окви ру те ме Ана ли за тек ста по треб но је:
– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма ал го рит ме из обла сти:
• лек сич ке ана ли зе,
• син так сич ке ана ли зе (ре кур зив ни спуст и из ра чу на ва ње 

вред но сти из ра за),
• пре тра ге тек ста (КМП ал го ри там).
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III раз ред

У окви ру те ме Струк ту ра и функ ци ја ра чу нар ског си сте ма по
треб но је:

– на ве сти и об ја сни ти кључ не тач ке раз во ја ра чу нар ских си
сте ма (РС); при ка за ти трен до ве у раз во ју РС, де фи ни са ти по јам 
пер фор ман си као и кри те ри ју ме за оцењивaње пер фор ман си; на 
при ме ри ма об ја сни ти ка ко се ра ди ба лан си ра ње ова квог сло же ног 
си сте ма;

– уве сти по јам ап страк ци је и ка ко се она ко ри сти у про у ча
ва њу РС;

– де фи ни са ти и об ја сни ти струк ту ру и функ ци је РС – хар две
ра, фирм ве ра и софт ве ра; де фи ни са ти пој мо ве: ар хи тек ту ра и ор га
ни за ци ја РС; за тим пре ћи на сле де ћи ни во де та ља раз ра дом струк
ту ра и функ ци ја уре ђа ја РС; по себ ну па жњу обра ти ти на струк ту ру 
и функ ци ју цен трал ног про це со ра (ЦПУ); као при мер ар хи тек ту ре 
ЦПУ при ка за ти про це сор ски мо дел – упро шће ни ИАС.

У окви ру те ме Ар хи тек ту ра и ор га ни за ци ја ра чу нар ског си
сте ма по треб но је:

– на ве сти и раз ра ди ти ор га ни за ци о не ком по нен те мо ду лар ног РС:
• ма тич не пло че, БИ ОС и Чип сет: об ја сни ти по јам си стем

ских чи по ва и зна чај функ ци о нал но сти ко је се на ла зе у њи ма;
• ма ги стра ле, сло то ви и пор то ви: на ве сти ти по ве ма ги стра ла 

и по де ле, об ја сни ти трен до ве у раз во ју ор га ни за ци је ма ги стра ла, 
де фи ни са ти функ ци је ма ги стра ла и ура ди ти упо ред ну ана ли зу раз
ли чи тих ти по ва ма ги стра ла ко је се да нас ко ри сте у РС;

• ме мо ри ја: об ја сни ти хи је рар хиј ски си стем ме мо ри ја у са
вре ме ним РС, на ве сти нај ва жни је ти по ве ме мо ри је и об ја сни ти 
раз ли ке, као и раз ло ге за упо тре бу свих раз ли чи тих ти по ва, на ро
чи ту па жњу по све ти ти опе ра тив ној ме мо ри ји РС и кеш ме мо ри ји;

• ула зно из ла зни под си стем: де фи ни ци ја и ор га ни за ци ја уре
ђа ја ко ји при па да ју овом под си сте му.

У окви ру те ме Ар хи тек ту ра и ор га ни за ци ја цен трал ног про
це со ра (ЦПУ) по треб но је:

– у окви ру ове на став не те ме об ра ди ти про јек то ва ње РС ко
је укљу чу је ди зајн елек трон ских ком по нен ти, као и ло гич ких ко ла 
у РС, што об у хва та хар двер ске ни вое про јек то ва ња, са по себ ним 
освр том на ди зајн ло гич ких ко ла за об ра ду и чу ва ње по да та ка (ди
ги тал на елек тро ни ка);

– ура ди ти пре глед по сто је ћих ми кро про це со ра, при ка за ти 
њи хо ве ка рак те ри сти ке, као и тех но ло ги ју из ра де;

– нај ве ћу па жњу по све ти ти уна пре ђе њи ма у ор га ни за ци ји и 
ар хи тек ту ри ЦПУ ко ја об у хва та ју ре ше ња као што су: ба фер на
ред би, про точ на об ра да, кеш ме мо ри ја, ар хи тек ту ре са ви ше је зга
ра и ви ше про це со ра;

– ура ди ти упо ред ну ана ли зу ар хи тек ту ра РИСЦ и ЦИСЦ про
це со ра.

У окви ру те ме При мер про це со ра и ње го во про гра ми ра ње по
треб но је:

– уче ни ци ма пре зен то ва ти, као при мер те о ри је об ра ђе не у 
прет ход ној на став ној те ми, ар хи тек ту ру на став ног мо де ла про це
со ра х86; об ра ди ти скуп ин струк ци ја, ин струк циј ски ци клус, ко ди
ра ње и из вр ша ва ње ин струк ци ја;

– на при ме ри ма про гра ма упо зна ти уче ни ке са на чи ном про
гра ми ра ња у асем бле ру;

– ура ди ти сле де ће ти по ве про гра ма: ли ниј ски, раз гра на ти 
ци клич ни; пред ста ви ти ме ха ни зам са мо мо ди фи ка ци је про гра ма 
и при ме ре по зи ва пот про гра ма ко ри шће њем са мо мо ди фи ка ци је; 
при ка за ти ме ха ни зам IRQ – об ра да зах те ва за пре ки дом.

У окви ру те ме Функ ци је и ка рак те ри сти ке опе ра тив них си
сте ма по треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са раз во јем опе ра тив них си сте ма, раз
ло зи ма на стан ка; на ве сти функ ци је ОС, као и вр сте ОС и њи хо ву 
уло гу; при ка за ти по де ле ОС (јед но ко ри снич ки, ви ше ко ри снич ки; 
јед но про це сни, ви ше про це сни; кли јент ски, сер вер ски, мре жни, 
ди стри бу и ра ни);

– де фи ни са ти струк ту ру ОС (мо но лит ни, сло је ви ти) и об ја
сни ти ка ко функ ци о ни шу вир ту ел не ма ши не.

У окви ру те ме Па ра лел ни про це си по треб но је:
– уве сти по јам и де фи ни ци ју про це са; об ја сни ти од но се ме ђу 

про це си ма и про бле ме ко ји на ста ју као по сле ди ца ме ђу соб не за ви
сно сти – ме ђу соб но ис кљу че ње про це са, по тре ба за син хро ни за
ци јом про це са и бло ки ра ње про це са.

У окви ру те ме Упра вља ње ра чу нар ским ре сур си ма по треб но је:
– об ја сни ти на чин на ко ји ОС упра вља про це со ри ма; об ра ди

ти до де лу про це со ра и про ме ну кон тек ста, ал го рит ме рас по ре ђи ва
ња про це са, као и ал го рит ме рас по ре ђи ва ња у ви ше ре до ва че ка ња;

– об ра ди ти на чи не упра вља ња ме мо ри јом, ко ји об у хва та ор
га ни за ци ју по пар ти ци ја ма, стра нич ну и сег мент ну ор га ни за ци ју, 
ор га ни за ци ју вир ту ал не ме мо ри је са ал го рит ми ма за ме не стра ни ца;

– об ра ди ти упра вља ње пе ри фер ним уре ђа ји ма, као и упра
вља ње си сте мом да то те ка.

У окви ру те ме Ра чу нар ске мре же по треб но је:
– уве сти и об ја сни ти основ не пој мо ви ве за не за ра чу нар ске 

мре же: уло гу мре же у РС, класификацијe ра чу нар ских мре жа, то
по ло ги је и ар хи тек ту ре са вре ме них ра чу нар ских мре жа;

– де фи ни са ти кључ не ком по нен те ра чу нар ске мре же: рад не 
ста ни це, пе ри фе риј ске уре ђа је као де ље не ре сур се, мре жне уре ђа је 
и пре но сне ме ди ју ме;

– об ра ди ти WAN i LAN мре же, на ве сти слич но сти и раз ли ке, 
основ не ка рак те ри сти ке и тех но ло ги је по ве зи ва ња;

– де фи ни са ти пра ви ла мре жне ко му ни ка ци је, ко ја су да та 
про то ко ли ма; об ја сни ти мо дел ISOOSI, за тим TCP/IP про то кол са 
по себ ним освр том на IP адре си ра ње; на ве сти при ме ре мре жних 
сер ви са ко ји су до ступ ни у са вре ме ним ра чу нар ским мре жа ма.

IV раз ред

У окви ру те ме Увод у ба зе по да та ка по треб но је упо зна ти уче
ни ке са по тре бом кре и ра ња ба за по да та ка и са при ме ри ма ба за по
да та ка ко је ви ђа ју сва ко днев но. Де фи ни са ти по јам ре ла ци о не ба зе 
по да та ка и си стем за упра вља ње ба за ма по да та ка. 

Већ то ком ове пр ве те ме се пред ла же да се ор га ни зу ју два ве
за на да на блок на ста ве (12 ча со ва) то ком ко јих ће се уче ни ци ма на
пра ви ти при каз јед не ба зе по да та ка, од де фи ни ци је по слов ног зах
те ва, при ка за го то вог мо де ла, кре и ра ња ба зе по да та ка, по пу ња ва ња 
ба зе по да ци ма, до пре тра ге ба зе ра ди до би ја ња ко ри сних ин фор ма
ци ја. Пред ла же се да се не ко ри сти је зик SQL, већ не ко јед но став но 
гра фич ко окру же ње за кре и ра ње ба зе. Ва жно је да уче ни ци ви де 
де таљ но је дан при мер из жи во та у ко јем се ра ди са ве ли ким ко ли
чи на ма по да та ка (нпр. би бли о те ка, ви де о те ка, про дав ни ца, бан ка, 
по шта, шко ла, спорт ски клуб,...), као и ка ко из гле да го то ва ре ла ци о
на ба за по да та ка да би зна ли че му да те же ка да кре и ра ју мо дел ко ји 
је про је кат на осно ву ко јег ће се кре и ра ти кон крет на ба за. 

У окви ру те ме Про јек то ва ње ре ла ци о не ба зе по да та ка по
треб но је:

– об ја сни ти уче ни ци ма ва жност фа зе про јек то ва ња ба зе по да
та ка чи ји је ре зул тат мо дел објек ти – ве зе;

– упо зна ти уче ни ке за иза бра ном но та ци јом за опис мо де ла 
по да та ка. На гла си ти ка ко се во ди ра чу на о ин те гри те ту ба зе у фа зи 
про јек то ва ња;

– де фи ни са ти ен ти тет (објек те) и атри бу те, и ве зе из ме ђу ен
ти те та. Об ја сни ти кар ди нал ност и оп ци о нал ност ве зе и раз ли чи те 
ти по ве ве за пре ма кар ди нал но сти (1:1, 1:М, М:М). Уве сти по јам 
при мар ног иден ти фи ка то ра (кан ди дат за при мар ни кључ);

– при ка за ти при ме ре мо де ла ко ји ма се ре ша ва ју по тре бе за 
ба зом по да та ка у ра зним по сло ва њим (нпр. би бли о те ка, ви де о те ка, 
про дав ни ца, бан ка, по шта, шко ла, спорт ски клуб,...);

– об ја сни ти нор ма ли за ци ју и пра ви ла пр ве, дру ге и тре ће нор
мал не фор ме;

– опи са ти ре ла ци о ни мо дел по да та ка од атри бу та, до ме на, 
ре ла циј ске ше ме, ре ла ци је; об ја сни ти шта је ин те гри тет ре ла ци
о но ног мо де ла по да та ка; де фи ни са ти оп шта пра ви ла ин те гри те та 
(пра ви ла за при мар ни кључ, стра ни кључ);

– при ка за ти ка ко се мо де ли по да та ка кон вер ту ју у ре ла ци о ни 
мо дел, од но сно ре ла ци о ну ба зу по да та ка; об ја сни ти про ме ну тер
ми но ло ги је (ен ти тет–та бе ла, атри бут–ко ло на, ин стан ца–ред, при
мар ни иден ти фи ка тор – при мар ни кључ, ве за–стра ни кључ).
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То ком об ра де ових те ма, пред ла же се да се уче ни ци по де ле 
у ти мо ве (2 до 4 чла на) и да ра де на про јект ном за дат ку. По треб
но је да иза бе ру не ко по сло ва ње (нпр. спорт ски клуб, ту ри стич ка 
аген ци ја, рентакар ком па ни ја, сер вис ра чу на ра, бан ка, про дав ни
ца...) и да кре и ра ју мо дел по да та ка са пра те ћом до ку мен та ци јом и 
пре зен та ци јом. На про јек ти ма мо гу да ра де то ком два да на блок 
на ста ве и да на тре ћем да ну блок на ста ве пре зен ту ју оде ље њу го
то ва ре ше ња. 

У окви ру те ме Упит ни је зик SQL за рад са ре ла ци о ном ба зом 
по да та ка по треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са осно ва ма про гра ми ра ња у је зи ку SQL; 
ис та ћи ва жност упи та SE LECT ко јим пре тра жу је мо ба зе по да та ка 
и ко јим до би ја мо тра же не и ко ри сне ин фор ма ци је; опи са ти се лек
ци ју, про јек ци ју и спа ја ње та бе ла;

– ве жба ти са уче ни ци ма за дат ке ко ји ма се тра жи да из ба зе 
по да та ка до би ју ин фор ма ци је по мо ћу упи та SE LECT (про јек ци
јом, се лек ци јом, спа ја њем та бе ла); при ка за ти и про ве жба ти сло
же не упи те и по ду пи те; кроз при ме ре при ка за ти и про ве жба ти 
упо тре бу ра зних функ ци ја; об ја сни ти ва жност кре и ра ња по гле да 
VI EW и да ти при ме ре; 

– упо зна ти уче ни ке са на ред ба ма за кре и ра ње обје ка та; по себ
ну па жњу по све ти ти на ред би CRE A TE TA BLE и раз ли чи тим ти по
ви ма по да та ка; об ја сни ти по јам огра ни че ња (NOT NULL и UNI QUE 
KEY), као и при мар ни и стра ни кључ. упо зна ти уче ни ке са дру гим 
објек ти ма у ба зи (се квен це, ин дек си, про це ду ре, функ ци је);

– об ја сни ти и про ве жба ти на ред бе за ма ни пу ли са ње по да ци
ма: унос у ба зу, бри са ње и из ме ну (IN SERT, DE LE TE и UP DA TE);

– ис та ћи ва жност ад ми ни стра ци је ба зе по да та ка: ко ри сни ци, 
до де љи ва ње и од у зи ма ње пра ва ко ри сни ци ма, ро ле.

То ком ча со ва по све ће них овим те ма ма, ва жно је да уче ни ци 
ве жба ју за дат ке ко ји се ре ша ва ју у је зи ку SQL. Нај ви ше па жње по
све ти ти упи ту SE LECT ко јим се до би ја ју ин фор ма ци је из по да та ка 
ко ји се чу ва ју у ба зи. По треб но је да уче ни ци и кре и ра ју бар јед
ну ба зу по да та ка на пред ба ма CRE A TE TA BLE. Ча со ви ве жба ња су 
иде ал ни да уче ни ци про ве жба ју и утвр де сво је зна ње је зи ка SQL. 

ДО ДА ТАК

У за ви сно сти од ин те ре со ва ња уче ни ка и рас по де ле оста лих 
ча со ва, мо гу ће је са уче ни ци ма об ра ди ти и сле де ће те ме кроз ре
дов не ча со ве или ча со ве ве жба ња: 

• Те о ри ја об ли ко ва ња ба за по да та ка: 
– де фи ни ци ја ре ла циј ског мо де ла по да та ка као фор мал ног 

си сте ма: по је ди на чан по да так, атри бут, до мен, ре ла циј ска ше ма, 
nтор ка, ре ла ци ја, при мар ни кључ, ре ла циј ска ал ге бра;

– кон вен ци ја пи са ња обје ка та;
– те о ри ја функ циј ских за ви сно сти: ано ма ли је одр жа ва ња ба за 

по да та ка;
– де фи ни ци ја, Ам строн го ве ак си о ме, за тва ра чи ску па функ

циј ских за ви сно сти, за тва ра чи ску па атри бу та, нор мал не фор ме и 
нор ма ли за ци ја де ком по зи ци јом.

ПРОГРАМИРАЊЕИПРОГРАМСКИЈЕЗИЦИ

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та про гра ми ра ње и про грам ски је зи
ци је сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред
но сних ста во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ких зна ња 
нео п ход них за да ље шко ло ва ње, рад у са вре ме ном дру штву, као и 
раз вој раз ли чи тих при сту па ре ша ва њу про бле ма про гра ми ра њем 
код уче ни ка и њи хо во оспо со бља ва ње да ефи ка сно и ра ци о нал но 
ко ри сте ра чу на ре за ре ша ва ње про бле ма из сва ко днев ног жи во та 
кре и ра њем апли ка ци ја. 

Задаци на ста ве пред ме та про гра ми ра ња и про грам ских је зи
ка су да уче ни ци:

– овла да ју свим основ ним, али и не ким на пред ни јим кон цеп
ти ма про гра ми ра ња;

– упо зна ју се са раз ли чи тим при сту пи ма ре ша ва њу про бле ма 
про гра ми ра њем, раз ли чи тим про грам ским па ра диг ма ма и са вла да
ју раз ли чи те про грам ске је зи ке ко ји те па ра диг ме илу стру ју;

– овла да ју ши ро ким ди ја па зо ном основ них ра чу нар ских ал
го ри та ма;

– раз у ме ју и при ме њу ју прин ци пе кре и ра ња мо ду лар них и 
до бро струк ту и ра них про гра ма;

– овла да ју свим ва жним кон цеп ти ма објект но ори јен ти са ног 
про гра ми ра ња;

– ко ри сте прин ци пе кре и ра ња апли ка ци ја са гра фич ким ко ри
снич ким ин тер феј сом и основ не прин ци пе њи хо вог функ ци о ни са ња;

– упо зна ју се са те о ри јом из ра чун љи во сти, пој мом сло же
но сти ал го ри та ма и на пред ним ал го рит ми ма ко ји ре ша ва ју те шке 
про бле ме;

– ја ча ју спо соб ност ре ша ва ња про бле ма раз во јем ло гич ког и 
кри тич ког ми шље ња;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са по треб ном за ко ри шће њем ре ша ва ња про
бле ма про гра ми ра њем и у дру гим обла сти ма (нпр. у ма те ма ти ци 
и тех ни ци или у де фи ни са њу по слов них про це ду ра и про то ко ла); 
уна пре де стра те ги је и тех ни ке са мо стал ног уче ња ко ри сте ћи мо
гућ но сти ра чу на ра, из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре ше ња у 
обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је и раз ви ју спрем ност за уче ње 
то ком це лог жи во та;

– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко
днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у са вла да ва њу про гра ма 
дру гих на став них пред ме та;

– оспо со бе се за рад на про јек ти ма, ко ји зах те ва ју при ме ну зна
ња из дру гих на став них пред ме та, и ко ји под ра зу ме ва ју кре и ра ње 
ре ше ња на ра чу на ру за де фи ни са ни про бле ме и из ра ду кон крет них 
апли ка ци ја, са пра те ћом до ку мен та ци јом и пре зен та ци ја ма;

– са вла да ју ве шти не тим ског ра да и са рад ње на про јек ти ма;
– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 

зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хов фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра.

IIIразред
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње + 30 ча со ва на ста ве у бло ку) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. УВОД У ОБЈЕКТ НО ОР ЈЕН ТИ СА НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (6)
2. ОБЈЕК ТИ И КЛА СЕ (24)
3. ПРИН ЦИ ПИ НА СЛЕ ЂИ ВА ЊА И ПО ЛИ МОР ФИ ЗАМ(22)
4. КРЕ И РА ЊЕ БИ БЛИ О ТЕ КА КЛА СА, ИЗ РА ДА СЛО ЖЕ

НИ ЈИХ ПРО ЈЕ КА ТА (12)
ПРЕД ВИ ЂЕ НА СУ ДВА ДВО ЧА СОВ НА ПИ СМЕ НА ЗА

ДАТ КА СА ЈЕД НО ЧА СОВ НИМ ИС ПРАВ КА МА (6 ча со ва)

На ста ва у бло ку (30)

1. ОБЈЕК ТИ И КЛА СЕ, КРЕ И РА ЊЕ ЈЕД НО СТАВ НИХ КЛА
СА И АПЛИ КА ЦИ ЈА КО ЈЕ ИХ КО РИ СТЕ (6)

2. МЕ ТО ДИ ЗА МА НИ ПУ ЛА ЦИ ЈУ СА ОБЈЕК ТИ МА КЛА
СЕ, ОПЕ РА ТО РИ (6)

3. НА СЛЕ ЂИ ВА ЊЕ И ПО ЛИ МОР ФИ ЗАМ (6)
4. ИЗ РА ДА ПРО ЈЕКТ НОГ ЗА ДАТ КА (12)

IVразред
(2 ча са не дељ но, 62 ча са го ди шње + 30 ча со ва на ста ве у бло ку) 

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. УВОД(4)
2. ИС КА ЗНА ЛО ГИ КА(10)
3. ПРЕ ДИ КАТ СКА ЛО ГИ КА(12)
4. ЛО ГИЧ КО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ(18)
5. ФУНК ЦИ О НАЛ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ(12)
Пред ви ђе на су два дво ча сов на пи сме на за дат ка са јед но ча сов

ним ис прав ка ма (6 ча со ва).
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На ста ва у бло ку (30)

I. УПО ЗНА ВА ЊЕ СА РАЗ ВОЈ НИМ ОКРУ ЖЕ ЊЕМ ПРО
ГРАМ СКОГ ЈЕ ЗИ КА ЛО ГИЧ КОГ ПРО ГРА МИ РА ЊА (6)

II. РАД СА ЛИ СТА МА У ЛО ГИЧ КОМ ПРО ГРА МИ РА ЊУ (8)
III. РЕ ША ВА ЊЕ ЛО ГИЧ КИХ ПРО БЛЕ МА У ЛО ГИЧ КОМ 

ПРО ГРА МИ РА ЊУ (8)
IV. ФУНК ЦИ О НАЛ НО ПРО ГРА МИ РА ЊЕ (8)

НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМА

III раз ред

У окви ру те ме Увод у објект но ор јен ти са но про гра ми ра ње 
по треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са на стан ком и раз во јем, основ ним иде ја
ма и основ ним пој мо ви ма ООП;

– упо зна ти уче ни ке са основ ним прин ци пи ма ООП:
• ап страк ци ја, 
• ен кап су ла ци ја,
• на сле ђи ва ње, 
• по ли мор фи зам; 
У окви ру те ме Објек ти и кла се по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са основ ним еле мен ти ма кла се:
• атри бу ти,
• ме то де;
– упо зна ти уче ни ке са Кре и ра њем ин стан ци кла се (обје ка та)
• кон струк то ри,
• ре фе рен ци ра ње ин стан це (опе ра тор new);
– упо зна ти уче ни ке са на чи ном при сту па еле мен ти ма кла се 
• прин цип ен кап су ла ци је,
• чи та ње вред но сти атри бу та,
• по ста вља ње вред но сти атри бу та,
• јав ни и при ват ни при ступ,
• sta tic еле мен ти кла се;
– ре а ли зо ва ти раз ли чи те кла се и апли ка ци је ко је их ко ри сте:
• кла са Осо ба, апли ка ци је за из два ја ње по да та ка о осо би из 

тек сту ал не да то те ке, из ме ну, бри са ње и до да ва ње но вих по да та ка 
на осно ву то ка апли ка ци је;

• кла са Круг, апли ка ци је у ко ји ма се цр та ју објек ти ове кла
се, ко ји се по ме ра ју на осно ву ра зних ак ци ја ко ри сни ка, на ста ју и 
не ста ју;

• кла са Во зи ло, апли ка ци је за ана ли зу по да та ка о ауто мо би ли
ма, про да ју ауто мо би ла, пре тра гу ауто мо би ла;

• кла са Ком плек сни Број, апли ка ци је за ма ни пу ла ци је са ком
плек сним бро је ви ма;

• кла са Ауто, апли ка ци је за цр та ње ауто мо би ла, ре а ли за ци ју 
кре та ња ауто мо би ла.

У окви ру те ме Прин ци пи на сле ђи ва ња и по ли мор фи зам по
треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са основ ним прин ци пи ма на сле ђи ва ња, 
на чи ном кре и ра ња из ве де них кла са, кре и ра њем кон струк то ра за 
објек те из ве де них и основ не кла се, мо гућ но сти ма при сту па ком по
нен та ма основ не и из ве де них кла са;

– упо зна ти уче ни ке са прин ци пом по ли мор фи зма, вир ту ал
ним ме то да ма;

– упо зна ти уче ни ке са пој мом ап стракт не кла се, ап стракт них 
ме то да;

– ре а ли зо ва ти раз ли чи те кла се и апли ка ци је ко је их ко ри сте:
• кла са Осо ба, из ве де не кла се Уче ник, Про фе сор, Ди рек тор, 

По моћ ни Рад ник;
• кла са Во зи ло, из ве де не кла се Пут нич ко, Те рет но;
• кла са Об лик, из ве де не кла се Тро у гао, Ква драт, Круг, апли ка

ци је ко је их ко ри сте;
• кла са Функ ци ја, из ве де не кла се Ло га ри там ска, Си ну сна, Ко

си ну сна, Кон стан та, Сло же на Функ ци ја,...;
• кла са Те ле фон, из ве де не кла се При пејд и Пост пејд;
• кла са Тран сак ци ја, из ве де не кла се Упла та и Ис пла та.

У окви ру те ме Кре и ра ње би бли о те ка кла са, из ра да сло же ни
јих про је ка та по треб но је:

– упо зна ти уче ни ке са мо гућ но шћу кре и ра ња би бли о те ке кла
са и на чи ном ње ног ко ри шће ња;

– ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма је дан озбиљ ни ји про је кат, са си
сте мом на сле ђе них кла са ка ко би се што бо ље при пре ми ли за из ра
ду про јект них за да та ка.

IV раз ред

У окви ру те ме Увод по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са основ ним осо би на ма де кла ра тив ног 

про гра ми ра ња, раз ли ком из ме ђу ре ла ци о них и функ ци о нал них 
про грам ских је зи ка, на чи ном опи си ва ња про бле ма у де кла ра тив
ним про грам ским је зи ци ма.

У окви ру те ме Ис ка зна ло ги ка по треб но је:
– об но ви ти гра ди во из ис ка зне ло ги ке, об ра ђи ва но у окви ру 

ма те ма тич ке гру пе пред ме та (Ис ка зи, Ис ка зне фор му ле, Исти ни то
сна вред ност ис ка зних фор му ла);

– упо зна ти уче ни ке са ме то да ма про ве ре да ли је твр ђе ње ло
гич ка по сле ди ца дру гих твр ђе ња или не:

• КНФ (ДНФ),
• ДПЛЛ ал го ри там,
• ме тод ре зо лу ци је.
У окви ру те ме Пре ди кат ска ло ги ка по треб но је:
– де фи ни са ти пре ди кат ске фор му ле и њи хо ву ин тер пре та ци ју;
– при ка за ти уче ни ци ма пред ста вља ње про из вољ не пре ди кат

ске фор му ле у об ли ку ло гич ког про гра ма кроз фа зе:
• пре некс нор мал на фор ма,
• ско ле ми за ци ја,
• суп сти ту ци ја,
• уни фи ка ци ја;
– об ја сни ти ме тод ре зо лу ци је. 
У окви ру те ме Ло гич ко про гра ми ра ње по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са син так сом иза бра ног про грам ског је

зи ка;
– упо зна ти уче ни ке са раз ли чи тим вр ста ма про грам ских кла

у зу ла (чи ње ни це, пра ви ла и ци ље ви);
– упо зна ти уче ни ке са про це сом из ра чу на ва ње од го во ра, об

ја сни ти ста бло из ра чу на ва ња од го во ра;
– де фи ни са ти сло же не струк ту ре по да та ка, ли сте, као струк

ту ре ра зно вр сних по да та ка са утвр ђе ним ре до сле дом, чи јим еле
мен ти ма се при сту па од пр вог еле мен та; оба ве зно на гла си ти ре
кур зив ну струк ту ру ли сте;

– де фи ни са ти основ на пра ви ла за рад са ли ста ма:
• при пад ност ли сти,
• спа ја ње две ли сте,
• бри са ње еле мен та из ли сте;
– де фи ни са ти пра ви ла за ре ша ва ње ком би на тор них про бле ма:
• пер му та ци је,
• ва ри ја ци је,
• ком би на ци је;
– де фи ни са ти пра ви ла за ре ша ва ње ло гич ких про бле ма:
• Ајн штај нов про блем ку ћа,
• ми си о на ри и љу до жде ри;
– де фи ни са ти по јам екс перт ског си сте ма и кре и ра ти јед но ста

ван екс перт ски си стем за пре по зна ва ње раз ли чи тих об ли ка, жи во
ти ња, пред ме та.

У окви ру те ме Функ ци о нал но про гра ми ра ње по треб но је:
– упо зна ти уче ни ке са ти по ви ма и кла са ма ти по ва;
– упо зна ти уче ни ке са син так сом из ра за и функ ци ја ма (ламб

да из ра зи, Ка ри јев за пис, let ... in, whe re, ifthenel se, ca se);
– упо зна ти уче ни ке са ре кур зив ним функ ци ја ма и функ ци ја

ма ви шег ре да (map, fil ter, fold) и ре а ли зо ва ти са уче ни ци ма не ке 
ре кур зив не функ ци је;

– де фи ни са ти ти по ве и кла се ти по ва (ал ге бар ски ти по ви по
да та ка, па ра ме тар ски по ли мор фи зам);

– де фи ни са ти функ то ре, мо на де;
– упо зна ти уче ни ке са ула зом/из ла зом про гра ма и стан дард

ним би бли о те ка ма.
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САДРЖАЈИНАЧИНПОЛАГАЊАМАТУРСКОГИСПИТА

Ма тур ским ис пи том утвр ђу је се зре лост и оспо со бље ност 
уче ни ка за да ље шко ло ва ње.

Ма тур ски ис пит по ла жу уче ни ци ко ји су успе шно за вр ши ли 
че твр ти раз ред гим на зи је.

СА ДР ЖАЈ МА ТУР СКОГ ИС ПИ ТА

Ма тур ски ис пит са сто ји се из за јед нич ког и из бор ног де ла.
У окви ру за јед нич ког де ла сви уче ни ци по ла жу:
– Ма тер њи је зик и књи жев ност;
– Ана ли зу са ал ге бром.
У окви ру из бор ног де ла уче ни ци ра де и бра не ма тур ски рад.
Сви пред ме ти по ла жу се пре ма про гра му ко ји је уче ник за

вр шио.

Заједничкидео

1. Ма тер њи је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик и књи жев ност по ла же се пи сме но. Пи сме ни 

ис пит из Ма тер њег је зи ка и књи жев но сти ра ди се 4 школ ска ча са.
При оце њи ва њу пи сме ног за дат ка, ис пит на ко ми си ја има у 

ви ду ши ри ну об ра де те ме, из бор и ин тер пре та ци ју гра ђе, ком по
зи ци ју, стил и је зик.

2. Ана ли за са ал ге бром
Пи сме ни ис пит из Ана ли зе са ал ге бром ра ди се 4 школ ска ча са. 
Уче ни ци ко ји до би ју не до вољ ну оце ну из пи сме ног за дат ка 

упу ћу ју се на по нов но по ла га ње ма тур ског ис пи та. Уче ни ци ко ји 
су на пи сме ном де лу ис пи та из Ана ли зе са ал ге бром до би ли по
зи тив ну оце ну ко јом ни су за до вољ ни, мо гу по ла га ти усме ни део 
ис пи та. При ли ком оце њи ва ња пи сме ног за дат ка, ис пит на ко ми си ја 
има у ви ду кре а тив ност и до след ност у спро во ђе њу по ступ ка у ре
ша ва њу за да та ка и тач ност ре ше ња за да та ка. На усме ном де лу ис
пи та уче ник тре ба да по ка же у ко јој ме ри је усво јио зна ње из Ана
ли зе са ал ге бром и уме ња нео п ход на за при ме ну у сва ко днев ном 
жи во ту и у прак си, ко ли ко је оспо со бљен за успе шно на ста вља ње 
обра зо ва ња и из у ча ва ње дру гих обла сти у ко ји ма се ана ли за и ал
ге бра при ме њу ју.

Изборнидео

Из бор ни део ма тур ског ис пи та са сто ји се из ма тур ског ра да и 
од бра не ма тур ског ра да.

Матурскирад

Ма тур ски рад са од бра ном је са мо стал но об ра ђе на те ма ко ју 
уче ник би ра са спи ска ода бра них те ма у окви ру јед ног од сле де ћих 
пред ме та:

– Ана ли за са ал ге бром;
– Ге о ме три ја;
– Ли не ар на ал ге бра и ана ли тич ка ге о ме три ја;
– Ве ро ват но ћа и ма те ма тич ка ста ти сти ка;
– Ну ме рич ка ма те ма ти ка;
– Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка;
– Про гра ми ра ње и про грам ски је зи ци;
– Фи зи ка;
– Хе ми ја;
– Би о ло ги ја.
Те ме за ма тур ски рад утвр ђу је на став нич ко ве ће шко ле на 

пред лог струч ног ве ћа за област пред ме та. Спи сак утвр ђе них те ма 
об ја вљу је се на огла сној та бли или до ста вља уче ни ци ма на увид 
на дру ги по го дан на чин по чет ком дру гог по лу го ди шта за те ку ћу 
школ ску го ди ну.

Свр ха ма тур ског ра да је да уче ник по ка же ко ли ко вла да ма
те ри јом у ве зи са те мом, у ко јој ме ри је усво јио ме то де и при ступ 
об ра де те ме, ка ко се слу жи ли те ра ту ром, да ли је оспо со бљен да 
ана ли зи ра, кри тич ки раз ми шља и да са мо стал но из ра зи свој лич ни 
став у од но су на те му ко ју об ра ђу је.

Уче ник ра ди ма тур ски рад у то ку за вр шног раз ре да уз по моћ 
на став ни ка – мен то ра.

У то ку из ра де ма тур ског ра да оба ве зно је ор га ни зо ва ње нај
ма ње че ти ри кон сул та ци је на ко ји ма је мен тор ду жан пра ти рад 
сва ког уче ни ка и пру жи по треб ну по моћ упу ћи ва њем на по треб ну 
ли те ра ту ру и из бо ру на чи на и струк ту ре из ра де ра да.

Одбранаматурскограда

На усме ној од бра ни ма тур ског ра да уче ник је ду жан да из
ло жи кон цеп ци ју свог ра да, да на ве де ли те ра ту ру и дру ге из во ре 
зна ња ко је је ко ри стио, да обра зло жи по себ не ме то де и по ступ ке 
ко ји ма се ру ко во дио у то ку из ра де ма тур ског ра да.

У то ку од бра не ма тур ског ра да кан ди дат тре ба да по ка же зна
ње из це ло куп ног са др жа ја пред ме та из ко јег бра ни рад.

По сле од бра не ма тур ског ра да ис пит на ко ми си ја утвр ђу је јед
ну оце ну ко ја се из во ди из вред но сти ра да и од бра не ма тур ског ра
да са аспек та спо соб но сти кан ди да та да са мо стал но ин тер пре ти ра 
ма те ри ју и да ко ри сти са вре ме не ме то де и из во ре ин фор ма ци ја у 
про це су сти ца ња но вог зна ња. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И НА ЧИН ПО ЛА ГА ЊА МА ТУР СКОГ  
ИС ПИ ТА

Ма тур ски ис пит по ла же се у два ре дов на ма тур ска ис пит на 
ро ка: јун ском и ав гу стов ском. По сле ав гу стов ског ис пит ног ро ка 
уче ни ци по ла жу ван ред но, у ро ко ви ма ко је утвр ди шко ла.

За по ла га ње ма тур ског ис пи та уче ник под но си при ја ву шко ли 
у ро ку ко ји од ре ди шко ла. У при ја ви се на во ди на зив те ме за ма
тур ски рад. Уз при ја ву се при ла же све до чан ство о за вр ше ним раз
ре ди ма гим на зи је и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них.

Уче ни ку ко ји се при ја ви за по ла га ње ма тур ског ис пи та и из 
оправ да них раз ло га бу де спре чен да по ла же ис пит у це ли ни или 
по је ди не де ло ве ис пи та, ис пит ни од бор мо же да одо бри по ла га ње 
ван ре дов них ис пит них ро ко ва.

Уче ник мо же да од у ста не од по ла га ња ис пи та три да на пре 
по чет ка ис пи та, о че му оба ве шта ва ис пит ни од бор.

Начинполагањаписменихиспита

Пи сме ни ис пит из истог пред ме та по ла жу сви уче ни ци истог 
да на, по пра ви лу, у ис тој про сто ри ји, у при су су тву нај ма ње јед ног 
де жур ног на став ни ка.

Пи сме ни ис пит тра је че ти ри школ ска ча са.
Из ме ђу два пи сме на ис пи та уче ник мо ра да има сло бо дан дан.
При ли ком по ла га ња пи сме ног ис пи та ни је до зво ље но ко ри

шће ње по моћ не ли те ра ту ре.
Те ме и за дат ке за пи сме ни ис пит пред ла жу пред мет ни на став

ни ци, а ис пит ни од бор, на дан ис пи та, од пред ло же них те ма утвр
ђу је три те ме, од но сно гру пе за да та ка од ко јих уче ник би ра јед ну.

Те ме и за дат ке за пи сме ни ис пит уче ни ци до би ја ју не по сред
но пред по че так пи сме ног ис пи та.

Уче ник не сме да пре кр ши ис пит на пра ви ла ко ја утвр ди шко ла. 
На при мер: не сме да на пу сти про сто ри ју у ко јој се оба вља пи сме ни 
ис пит без одо бре ња де жур ног на став ни ка, не сме да ко ри сти не до
зво ље на сред ства, да пре пи су је од дру гих, да оме та дру ге и слич но.

Пи сме ном ис пи ту, по ред де жур ног на став ни ка (де жур них 
на став ни ка), мо гу да при су ству ју пред сед ник ис пит ног од бо ра и 
струч ња ци ко је де ле ги ра ми ни стар ство над ле жно за по сло ве обра
зо ва ња.

НачинполагањаусменогделаиспитаизАнализесаалгебром

Усме ни део ис пи та из Ана ли зе са ал ге бром мо гу да по ла жу 
уче ни ци ко ји су по ло жи ли пи сме ни ис пит.

По ла га ње усме ног де ла ис пи та по чи ње нај ра ни је два да на по
сле по ло же ног пи сме ног ис пи та. 

На усме ном де лу ис пи та уче ник из вла чи ис пит ни ли стић на 
ко ме су ис пи са на три пи та ња, од но сно за дат ка. Уко ли ко уче ник 
про це ни да не мо же да од го во ри на пи та ње, има пра во да про ме ни 
ли стић, што мо же да ути че на оце ну.



31. август 2016.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 12 – Страна 51

Ис пит ни ли стић не мо же два пу та би ти упо тре бљен истог да на.
Број ис пит них ли сти ћа ве ћи је, за сва ку ис пит ну ко ми си ју, за 

де сет од сто од бро ја при ја вље них кан ди да та.
Спи сак ис пит них пи та ња при пре ма ју пред мет ни на став ни ци 

у са рад њи са струч ним ве ћем за област пред ме та и бла го вре ме но 
да ју уче ни ци ма да би се при пре ми ли за ма ту ру.

Од го во ри уче ни ка на усме ном де лу ис пи ту тра ју до три де сет 
ми ну та, укљу чу ју ћи и вре ме за при пре му уче ни ка за да ва ње од го
во ра.

Усме ном де лу ис пи та, по ред чла но ва ис пит не ко ми си је, мо
гу да при су ству ју чла но ви ис пит ног од бо ра, на став ни ци шко ле, 
струч ња ци ко је де ле ги ра ми ни стар ство над ле жно за по сло ве обра
зо ва ња и уче ни ци.

Начинодбранематурскограда

Те му за ма тур ски рад уче ник би ра са спи ска утвр ђе них те ма. 
Исту те му за ма тур ски рад не мо гу ра ди ти два или ви ше уче ни ка у 
истом ис пит ном ро ку.

Уче ник пре да је ма тур ски рад у ро ку ко ји од ре ди ис пит ни од
бор. Уко ли ко га не пре да у пред ви ђе ном ро ку, сма тра се да је од у
стао од по ла га ња ма тур ског ис пи та.

Од бра на ма тур ског ра да тра је до три де сет ми ну та. 
Од бра ни ма тур ског ра да, по ред чла но ва ис пит не ко ми си је, 

мо гу да при су ству ју чла но ви ис пит ног од бо ра, на став ни ци шко ле, 
струч ња ци ко је де ле ги ра ми ни стар ство над ле жно за по сло ве обра
зо ва ња и уче ни ци.

Ма те ри јал ко ји са др жи спи сак те ма и за да та ка, пи та ња за пи
сме ни ис пит и ис пит не ли сти ће за усме ни ис пит чу ва ју се као по
слов на тај на до по чет ка ис пи та. Ма те ри јал чу ва ди рек тор шко ле.

Испитниодборииспитнекомисије

За спро во ђе ње ма тур ског ис пи та ди рек тор шко ле фор ми ра 
ис пит ни од бор и ис пит не ко ми си је за сва ки пред мет ко ји се по ла
же на ма тур ском ис пи ту. Ако је дан пред мет или део ис пи та по ла же 
ве ли ки број уче ни ка, ди рек тор мо же да име ну је ве ћи број ис пит
них ко ми си ја за исти пред мет. Шко ла мо же да ан га жу је, као чла но
ве ис пит них ко ми си ја, и спољ не са рад ни ке.

Ис пит ни од бор чи не пред сед ник ис пит ног од бо ра, ње гов за
ме ник и чла но ви. Пред сед ник ис пит ног од бо ра је по пра ви лу ди
рек тор шко ле. Сви чла но ви ис пит них ко ми си ја су исто вре ме но 
чла но ви ис пит ног од бо ра. Ис пит ну ко ми си ју чи не три чла на: пред
сед ник, ис пи ти вач и стал ни члан. Два чла на мо ра ју би ти струч ња
ци за пред мет из ко га се по ла же ис пит.

Ди рек тор од ре ђу је ко ће би ти пред сед ник ис пит не ко ми си је, 
ко ис пи ти вач, а ко ји ће члан во ди ти за пи сник о ра ду ис пит не ко ми
си је. За пи сник о ра ду ис пит ног од бо ра во ди се кре тар ко га име ну је 
ди рек тор.

Ис пит ни од бор еви ден ти ра:
– те ме за ма тур ски рад;
– кан ди да те за ма тур ски ис пит са по да ци ма о на зи ву те ме за 

ма тур ски рад;
– ро ко ве и рас по ред по ла га ња по је ди них де ло ва ис пи та;
– на став ни ке ко ји ће да де жу ра ју за вре ме пи сме них ис пи та;
– на став ни ке – мен то ре ко је ће уче ни ци кон сул то ва ти у то ку 

из ра де ма тур ског ра да;

– утвр ђу је те ме и за дат ке за пи сме не ис пи те;
– утвр ђу је оп шту оце ну на ма тур ском ис пи ту;
– утвр ђу је ко нач ну оце ну у слу ча ју не са гла сно сти чла но ва ис

пит не ко ми си је при ли ком за кљу чи ва ња оце на за по је ди не пред ме те.
Ис пит ни од бор усва ја од лу ке ве ћи ном гла со ва при сут них чла

но ва, а мо же да од лу чу је ако су при сут не две тре ћи не свих чла но ва.
Ис пит не ко ми си је пред ла жу оце не из пред ме та и ма тур ског 

ра да.

ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ И ОСЛО БА ЂА ЊЕ ПО ЛА ГА ЊА ИС ПИ ТА

Успех уче ни ка из по је ди них пред ме та оце њу је се јед ном оце
ном, ко ја се, у слу ча ју да је уче ник/ца по ла гао усме ни део ис пи та, 
из во ди на осно ву оце на до би је них на пи сме ном и усме ном де лу 
ис пи та.

Оце на из ма тур ског ра да из во ди се на осно ву оце на до би је
них на ма тур ском ра ду и од бра ни то га ра да.

Оп шти успех на ма тур ском ис пи ту ис ка зу је се јед ном оце ном 
као сред ња арит ме тич ка вред ност оце на до би је них за по је ди не 
пред ме те ко ји су по ла га ни на ма тур ском ис пи ту и оце не из ма тур
ског ра да.

Оце не по је ди них пред ме та утвр ђу је ис пит на ко ми си ја на 
пред лог пред мет ног ис пи ти ва ча, а оце ну оп штег успе ха ис пит ни 
од бор на осно ву из ве шта ја ис пит них ко ми си ја. Ако ис пит на ко ми
си ја не мо же да утвр ди по је ди нач не оце не јед но гла сно, ако је је дан 
оце њи вач дао по зи тив ну оце ну, дру ги не га тив ну, или је раз ли ка 
из ме ђу по зи тив них оце на два или ви ше, ис пит ни од бор утвр ђу је 
ко нач ну оце ну.

Уче ник је по ло жио ма тур ски ис пит ако је из свих де ло ва ис
пи та до био по зи тив ну оце ну.

Уче ник ко ји је на ма тур ском ис пи ту до био јед ну или две не
до вољ не оце не по ла же по прав ни ис пит из тих пре ме та. Уко ли ко не 
по ло жи по прав ни, по но во по ла же ма тур ски ис пит у це ли ни, као 
ван ре дан уче ник, у ро ко ви ма ко је од ре ди шко ла.

Уче ник мо же би ти и нео це њен или оце њен не га тив ном оце
ном, без по ла га ња ис пи та. Нео це њен оста је уче ник ко ји пре ки не 
пи сме ни ис пит из оправ да них раз ло га и уче ник ко ји је због кр ше
ња ис пит них пра ви ла уда љен са ис пи та.

Не га тив ном оце ном оце њу је се уче ник ко ји пре ки не пи сме ни 
ис пит без оправ да них раз ло га, уче ник ко ји ни је пре дао пи сме ни 
за да так, уче ник ко ји је на пу стио про сто ри ју у ко јој се по ла же ис
пит, без до зво ле де жур ног на став ни ка. Не га тив ном оце ном оце њу
је се и уче ник за ко га се не дво сми сле но до ка же да је у то ку ис пи
та или по сле ис пи та ко ри стио не до зво ље на сред ства или да је рад 
пре пи сао.

ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА И ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ

О то ку по ла га ња пи сме них и усме них ис пи та во ди се за пи
сник. За вре ме де жур ства на пи сме ном ис пи ту де жур ни на став ник 
уно си у за пи сник све што ни је у скла ду са утвр ђе ним пра ви ли ма 
о то ку пи сме ног ис пи та. За пи сни ци се во де по себ но о ра ду ис пит
них ко ми си ја, а по себ но о ра ду ис пит ног од бо ра.

За пи сник о ма тур ском ис пи ту об у хва та по дат ке о уче ни ку, по
дат ке о ис пит ним пред ме ти ма, чла но ви ма ис пит ног од бо ра и ис
пит них ко ми си ја, по дат ке о те ма ма, од но сно за да ци ма, као и пи та
ња за пред ме те и успех за сва ки део ис пи та.




