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МАТЕМАТИКА

Шта су образовни стандарди?

Стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења које ученици треба да 
поседују на крају одређеног циклуса образовања. 

Стандарди обликују најважније захтеве школског учења и наставе и исказују их 
као исходе видљиве у понашању и расуђивању ученика. Преко стандарда се образовни 
циљеви и задаци преводе на много конкретнији језик који описује постигнућа ученика, 
стечена знања, вештине и умења. 

Основна карактеристика образовних стандарда је то што су дефинисани у терминима 
мерљивог понашања ученика. Успостављање и унапређење стандарда је континуиран 
процес, тесно повезан са променама положаја и улоге образовања у друштву.

У документу Образовни стандарди за крај обавезног образовања, стандарди су 
постављени на три нивоа постигнућа:

Основни ниво: Ученик влада појмовима бар у смислу њиховог разликовања на 
класи одговарајућих примера и распознаје и користи одговарајуће термине и ознаке. 
Уз помоћ интерпретација (сликом, узорним примерима и сл.) способан је за основно 
оперисање. Очекује се да ће сви ученици, а најмање 80% њих постићи овај ниво.

Средњи ниво: Ученик влада појмовима тако што је оспособљен да сам издваја 
одговарајуће примере и уме да истиче њихова карактеристична својства. Оперише са 
њиховим назнакама по правилима која процедурално изражава (тачно рачуна, правилно 
иконички (тј. путем слике) их представља и сл.) и притом има виши степен рачунске 
увежбаности. Очекује се да ће око 50% ученика постићи овај ниво.

Напредни ниво: Ученик потпуно влада појмовима, оперише са њима по 
прихваћеним правилима која уме да исказује вербално (тј. путем природног језика) и 
симболички. Разуме хијерархију која успоставља односе међу појмовима по степену 
њихове апстрактности, уме да закључује на основи претпоставки које су формално 
исказане (разуме и сам изводи неке једноставније доказе) и достиже високи степен 
аутоматског извођења операција. Очекује се да ће око 25% ученика постићи овај ниво. 

Сви стандарди у овом документу означени су на следећи начин: скраћеница за назив 
предмета (нпр. МА. – математика); први број као ознака за ниво (1. –основни ниво, 
2. – средњи ниво, 3. – напредни ниво); други број као ознака за област (1. – Бројеви и 
операције са њима, 2. – Алгебра и функције, 3. – Геометрија, 4. – Мерење, 5. – Обрада 
података); трећи број као редни број стандарда у одређеној области на одређеном нивоу. 
На пример МА.1.3.2. је ознака за други стандард у области Геометрија на основном нивоу 
у оквиру предмета Математика.

Ка ко су раз ви је ни ови стан дар ди?
Образовне стандарде за крај обавезног образовања за наставни предмет Математика 

развила је група стручњака коју су чинили наставници математике основних и средњих 
школа и Математичке гимназије, професори факултета, сарадници са Института за 
психологију и саветник-координатор Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања.
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Корак 1: Радна група је анализирала важећи наставни план и програм, уџбенике 
и остале референтне материјале ради утврђивања кључних области у оквиру предмета. 
Садржај предмета је тако подељен на 5 области:

 БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА ●

Ова област обухвата знања о природним, целим и рационалним бројевима, њихово 
записивање на различите начине и упоређивање. Предвиђено је познавање основних 
аритметичких операција са различитим врстама бројева и израчунавање вредности 
одговарајућих бројевних израза. Ова знања се примењују у решавању практичних 
задатака.

 АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ ●

Потребно је да ученици науче решавање линеарних једначина са једном непознатом, 
као и решавање њихових система (на вишим нивоима). Предвиђено је да се савладају 
операције са полиномима – њихово сређивање, а на напредном нивоу и једноставнија 
растављања. Појам функције и њеног графика, као и цртање графика линеарне функција 
такође припадају овој области. И ова знања се примењују на решавање практичних 
проблема. 

 ГЕОМЕТРИЈА ●

Познавање основних геометријских објеката (како у равни, тако и у простору), као 
и њихових најједноставнијих својстава, представља садржај основног нивоа ове области. 
На вишим нивоима предвиђају се и разна израчунавања везана за геометријске објекте 
(њихових дужина, површина и запремина), укључујући примене Питагорине теореме. 
Такође, ученици (посебно на напредном нивоу) треба да познају својства поменутих 
објеката и умеју да их примене.

 МЕРЕЊЕ ●

Ова и наредна област су посебно издвојене јер су одговарајућа знања и вештине 
неопходни за свакодневни живот, а нису у довољној мери обухваћени важећим програмом 
и врло мало су заступљени у постојећим уџбеницима. У области Мерење предвиђено 
је познавање јединица за дужину, површину, запремину, масу, време и углове, као и 
њихово претварање. Такође је укључено рачунање са разним апоенима новца. Посебно је 
издвојена способност процењивања резултата неких мерења или израчунавања.

 ОБРАДА ПОДАТАКА ●

Прикупљање података, њихово табеларно и графичко приказивање на разне 
начине, као и читање и тумачење таквих приказа представљају основни садржај ове 
области. Најједноставније операције са подацима (одређивање максимума и минимума 
и аритметичке средине) такође су укључене. Најзад, ова област обухвата рачун са 
пропорцијама и процентима.

Корак 2: У оквиру сваке области, радна група је идентификовала знања и вештине 
које би ученици требало да покажу за најнижи и највиши ниво (основни и напредни ниво). 
У овом кораку дефинисани су искази који описују идентификована знања и вештине.
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Корак 3: Радна група је саставила око 300 задатака ради тестирања знања или 
вештина дефинисаних предлозима исказа за све нивое.

Корак 4: Организовано је пробно испитивање задатака. Циљ пробног испитивања 
био је да провери предвиђени модел дефинисања исказа, да обезбеди информације о 
исказима и провери квалитет задатака који су конструисани за ту сврху.

Корак 5: Користећи информације са пробног тестирања, радна група је 
модификовала предлоге исказа и припремила довољан број задатака који тестирају све 
предвиђене области.

Корак 6: Да би се обезбедили објективни показатељи о томе шта ученици на 
различитим нивоима знања, вештина и умења могу да ураде, тестирани су задаци из свих 
области на репрезентативном узораку ученика. У исто време, од наставника је тражено 
да дају своје мишљење о тестираним исходима и да процене њихову тежину.

Корак 7: Након тестирања, одговори ученика су прегледани, а добијени подаци 
анализирани. Користећи добијене резултате, стручна група је анализирала ученичка 
постигнућа у свакој области и закључила да може да дефинише три нивоа постигнућа и 
66 одговарајућих исказа. Ти искази представљају образовне стандарде за крај обавезног 
образовањa. 

Како се ови стандарди могу користити?
Улога образовних стандарда је да унапреде наставни процес. Oбразовни стандарди 

конкретизују знања и вештине које ученици треба да развију у процесу стицања 
образовања. Они наставницима указују на кључне исходе и компетенције које би требало 
да остваре код ученика. Ученицима, такође, помажу да раздвоје битније од мање битног 
тако да могу да усредсреде своје напоре на учење онога што је неопходно да би се кренуло 
на следећи ниво образовног процеса.

Образовни стандарди прецизније дефинишу шта је потребно да би се остварио 
напредак, и тако помажу наставницима у оцењивању ученичких постигнућа.

Наставници могу користити ове стандарде да развију низове задатака објективног 
типа и остале форме оцењивања, којима би се проверило да ли су ученици савладали 
кључне компетенције које се захтевају на одређеном нивоу постигнућа. Пажљиво 
анализирајући резултате таквих дијагностичких тестова, наставници и ученици могу 
да препознају најбољи начин на који треба да раде и вежбају како би постигли боље 
резултате. Родитељима стандарди омогућавају да лакше прате напредовање деце.

Школама и наставницима стандарди омогућавају да оцене резултате свога рада.

Стандарди се примењују у свим основним школама. Поредећи постигнућа у 
достизању стандарда својих ученика и ученика других школа, школа може да изврши 
процену квалитета свога рада. 
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Шта је са ученицима са тешкоћама и сметњама у развоју и 
ученицима са изузетним способностима?

Образовни стандарди у овој брошури креирани су тако да се очекује да ће их  скоро 
сви ученици на крају 8. разреда. Ипак, неки стандарди можда неће бити адекватни за 
ученике са тешкоћама и сметњама у развоју или за ученике са изузетним способностима. 
Стога, наставник у свом раду треба да користи свој професионални суд у одлучивању 
које захтеве поставља ученицима, како их оцењује и како извештава о њиховом напретку. 
Наравно, ово се односи како на ученике који не могу да достигну ни први, основни 
ниво, тако и на ученике који са лакоћом превазилазе и трећи, напредни ниво и којима је 
потребна помоћ у савладавању и много већих изазова.

О овој публикацији
Публикација садржи изабране задатке који су коришћени приликом тeстирања. 

Изабрано је 60 задатка од којих сваки задатак илуструје по један стандард. Трудили смо 
се да они буду репрезентативни у смислу доброг илустровања садржаја стандарда. 

Циљ ове публикације је да наставницима, ученицима и родитељима илуструје 
знања, вештине и умења која су дефинисана као образовни стандарди задацима којима 
се може испитивати њихова оствареност. Надамо се да ће ова публикација помоћи 
наставницима да успешније и квалитетније реализују наставу.



СТАНДАРДИ
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БРО ЈЕ ВИ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ СА ЊИ МА
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Уче ник уме да: Уче ник уме да: Уче ник уме да:
МА.1.1.1. про чи та и за пи ше 

раз ли чи те вр сте бро-
је ва (при род не, це ле, 
ра ци о нал не)

МА.1.1.2. пре ве де де ци мал ни 
за пис бро ја у раз ло-
мак и обрат но

МА.1.1.3. упореди по величини 
бројеве истог записа, 
помажући се сликом 
кад је то потребно

МА.2.1.1. упореди по величини 
бројеве записане 
у различитим 
облицима

МА.1.1.4. изврши једну 
основну рачунску 
операцију са 
бројевима истог 
записа, помажући 
се сликом кад је 
то потребно (у 
случају сабирања 
и одузимања 
разломака само са 
истим имениоцем); 
рачуна, на пример 
1/5 од n, где је n дати 
природан број

МА.2.1.2. одреди супротан 
број, реципрочну 
вредност и апсолутну 
вредност броја; 
израчуна вредност 
једноставнијег израза 
са више рачунских 
операција различитог 
приоритета, 
укључујући 
ослобађање од 
заграда, са бројевима 
истог записа

МА.3.1.1. одреди вредност 
сложенијег бројевног 
израза

МА.1.1.5. дели са остатком 
једноцифреним 
бројем и зна када 
је један број дељив 
другим

МА.2.1.3. примени основна 
правила дељивости 
са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама

МА.3.1.2. оперише са појмом 
дељивости у 
проблемским 
ситуацијама

МА.1.1.6. користи целе бројеве 
и једноставне изразе 
са њима помажући 
се визуелним 
представама

МА.2.1.4. користи бројеве 
и бројевне изразе 
у једноставним 
реалним ситуацијама

МА.3.1.3. користи бројеве и 
бројевне изразе у 
реалним ситуацијама
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

АЛ ГЕ БРА И ФУНК ЦИ ЈЕ

основни ниво средњи ниво напредни ниво

Ученик врши формалне 
операције које су 

редуциране и зависе од 
интерпретације; уме да:

Ученик је рачунске 
процедуре довео до 
солидног степена 

увежбаности; уме да:

Ученик је постигао висок 
степен увежбаности 

извођења операција уз 
истицање својстава 

која се примењују; уме 
да:

МА.1.2.1. ре ши ли не ар не јед-
на чи не у ко ји ма се 
не по зна та по ја вљу је 
са мо у јед ном чла ну

МА.2.2.1. ре ши ли не ар не јед-
на чи не и си сте ме ли-
не ар них јед на чи на са 
две не по зна те

МА.3.2.1. саставља и решава 
линеарне једначине 
и неједначине и 
системе линеарних 
једначина са две 
непознате

МА.1.2.2. израчуна степен 
датог броја, зна 
основне операције са 
степенима

МА.2.2.2. оперише са 
степенима и зна шта 
је квадратни корен

МА.3.2.2. користи осо би не сте-
пе на и ква драт ног 
ко ре на

МА.1.2.3. са би ра, од у зи ма и 
мно жи мо но ме

МА.2.2.3. сабира и одузима 
полиноме, уме да 
помножи два бинома 
и да квадрира бином

МА.3.2.3. зна и примењује 
формуле за разлику 
квадрата и квадрат 
бинома; увежбано 
трансформише 
алгебарске изразе 
и своди их на 
најједноставији 
облик

МА.1.2.4. одреди вредност 
функције дате 
таблицом или 
формулом

МА.2.2.4. уочи зависност 
међу променљивим, 
зна функцију 
y=ax и графички 
интерпретира њена 
својства; везује 
за та својства 
појам директне 
пропорционалности 
и одређује непознати 
члан пропорције

МА.3.2.4. разликује директно 
и обрнуто 
пропорционалне 
величине и 
то изражава 
одговарајућим 
записом; зна 
линеарну функцију 
и графички 
интерпретира њена 
својства

МА.2.2.5. користи јед на чи-
не у јед но став-
ним текстуалним 
задацима

МА.3.2.5. користи једначине, 
неједначине и 
системе једначина 
решавајући и 
сложеније текстуалне 
задатке
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МАТЕМАТИКА

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Уче ник: Уче ник уме да: Уче ник уме да:
МА.1.3.1. влада појмовима: 

дуж, полуправа, 
права, раван и угао 
(уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама и 
уме да их нацрта 
користећи прибор; 
разликује неке врсте 
углова и паралелне и 
нормалне праве)

МА.2.3.1. од ре ди су пле мент-
не и ком пле мент не 
угло ве, упoредне и 
уна кр сне угло ве; ра-
чу на са њи ма ако су 
из ра же ни у це лим 
сте пе ни ма

МА.3.3.1. рачуна са угловима 
укључујући и 
претварање угаоних 
мера; закључује 
користећи особине 
паралелних и 
нормалних правих, 
укључујући углове на 
трансверзали

МА.1.3.2. влада појмовима: 
троугао, четвороугао, 
квадрат и 
правоугаоник 
(уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама и уме да 
их нацрта користећи 
прибор; ученик 
разликује основне 
врсте троуглова,  
зна основне 
елементе троугла 
и уме да израчуна 
обим и површину 
троугла, квадрата и 
правоугаоника на 
основу елемената 
који непосредно 
фигуришу у датом 
задатку; уме да 
израчуна непознату 
страницу правоуглог 
троугла примењујући 
Питагорину теорему)

МА.2.3.2. одреди однос углова 
и страница у троуглу, 
збир углова у троуглу 
и четвороуглу 
и да решава 
задатке користећи 
Питагорину теорему

МА.3.3.2. користи основна 
својства троугла, 
четвороугла, 
паралелограма и 
трапеза, рачуна 
њихове обиме и 
површине на основу 
елемената који нису 
обавезно непосредно 
дати у формулацији 
задатка; уме да их 
конструише
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Уче ник: Уче ник уме да: Уче ник уме да:
МА.1.3.3. влада појмовима: 

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

МА.2.3.3. користи формуле за 
обим и површину 
круга и кружног 
прстена

МА.3.3.3. одреди централни и 
периферијски угао, 
рачуна површину 
исечка, као и дужину 
лука

МА.1.3.4. влада појмовима: 
коцка и квадар 
(уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна 
њихове основне 
елементе и рачуна 
њихову површину и 
запремину)

МА.2.3.4. влада појмовима: 
призма и пирамида; 
рачуна њихову 
површину и 
запремину када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у 
задатку

МА.3.3.4. израчуна површину 
и запремину 
призме и пирамиде, 
укључујући случајеве 
када неопходни 
елементи нису 
непосредно дати

МА.1.3.5. влада појмовима: 
купа, ваљак и лопта 
(уочава њихове 
моделе у реалним 
ситуацијама, зна 
њихове основне 
елементе)

МА.2.3.5. израчуна површину 
и запремину ваљка, 
купе и лопте када су 
неопходни елементи 
непосредно дати у 
задатку 

МА.3.3.5. израчуна површину 
и запремину ваљка, 
купе и лопте, 
укључујући случајеве 
када неопходни 
елементи нису 
непосредно дати

МА.1.3.6. интуитивно схвата 
појам подударних 
фигура (кретањем до 
поклапања)

МА.2.3.6. уочи осносиметричне 
фигуре и да одреди 
осу симетрије; 
користи подударност 
и везује је са 
карактеристичним 
својствима фигура 
(нпр. паралелност и 
једнакост страница 
паралелограма)

МА.3.3.6. примени 
подударност и 
сличност троуглова, 
повезујући тако 
разна својства 
геометријских 
објеката
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МАТЕМАТИКА

МЕ РЕ ЊЕ
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Уче ник уме да: Уче ник уме да: Уче ник уме да:
МА.1.4.1. ко ри сти од го ва ра ју ће 

је ди ни це за ме ре ње 
ду жи не, по вр ши не, 
за пре ми не, ма се, вре-
ме на и угло ва

МА.1.4.2. претвори веће 
јединице дужине, 
масе и времена у 
мање

МА.2.4.1. пореди величине 
које су изражене 
различитим мерним 
јединицама за 
дужину и масу

МА.3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, 
рачунајући са њима

МА.1.4.3. ко ри сти раз ли чи те 
апо е не нов ца

МА.2.4.2. претвори износ 
једне валуте у 
другу правилно 
постављајући 
одговарајућу 
пропорцију

МА.1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокругљује величине 
исказане датом 
мером

МА.2.4.3. да ту ве ли чи ну ис-
ка же при бли жном 
вред но шћу

МА.3.4.2. процени и заокругли 
дате податке и 
рачуна са таквим 
приближним 
вредностима; 
изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 
1 динар, 1cm, 1g)
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА
основни ниво средњи ниво напредни ниво

Уче ник уме да: Уче ник уме да: Уче ник уме да:
МА.1.5.1. изражава положај 

објеката сврставајући 
их у врсте и колоне; 
одреди положај тачке 
у првом квадранту 
координатног 
система ако су 
дате координате и 
обратно

МА.2.5.1. влада описом 
координатног 
система (одређује 
координате тачака, 
осно или централно 
симетричних итд)

МА.3.5.1. одреди положај 
(координате) тачака 
које задовољавају 
сложеније услове

МА.1.5.2. прочита и разуме 
податак са 
графикона, дијаграма 
или из табеле, и 
одреди минимум или 
максимум зависне 
величине

МА.2.5.2. чита једноставне 
дијаграме и табеле 
и на основу њих 
обради податке по 
једном критеријуму 
(нпр. одреди 
аритметичку 
средину за дати скуп 
података; пореди 
вредности узорка са 
средњом вредношћу)

МА.3.5.2. тумачи дијаграме и 
табеле

МА.1.5.3. податке из табеле 
прикаже графиконом 
и обрнуто

МА.2.5.3. обради прикупљене 
податке и представи 
их табеларно 
или графички; 
представља средњу 
вредност медијаном 

МА.3.5.3. прикупи и обради 
податке и сам 
састави дијаграм или 
табелу; црта график 
којим представља 
међузависност 
величина

МА.1.5.4. одреди задати 
проценат неке 
величине

МА.2.5.4. примени процентни 
рачун у једноставним 
реалним ситуацијама 
(на пример, промена 
цене неког производа 
за дати проценат)

МА.3.5.4. примени процентни 
рачун у сложенијим 
ситуацијама



ПРИМЕРИ 
ЗАДАТАКА
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МАТЕМАТИКА

БРО ЈЕ ВИ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ СА ЊИ МА основни 
ниво

Ученик уме да прочита и запише различите 
врсте бројева (природне, целе, рационалне).

Ученик уме да да преведе децимални запис 
броја у разломак и обратно.

Ка ко ци фра ма за пи су јеш број два де сет 
пет хи ља да два де сет пет? 

   За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

    а)  2525 

    б)  2 500 025 

    в)  250 025

    г)  25 025

Ко ји је де ци мал ни за пис бро ја два це ла и 
јед на по ло ви на?

   За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

    а)   2,12

    б)   2,5

    в)   2,05

    г)   2,2

Ученик уме да изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог записа, 
помажући се сликом кад је то потребно (у 
случају сабирања и одузимања разломака само 

са истим имениоцем); рачуна, на пример 
1
5

 од 
n,где је n дати природан број.

Ученик уме да користи целе бројеве и 
једноставне изразе са њима помажући се 
визуелним представама.

Ко ли ка је вред ност зби ра

7
6

7
5

7
4

7
3

7
2

7
1

+++++ ?

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Ки ло грам ја бу ка ко шта 75 ди на ра, а ки-
ло грам кру ша ка 70 ди на ра. Ко ли ко нов-
ца је по тро шио Ми лан ако је ку пио 2 кg 
ја бу ка и 3 кg кру ша ка?

При ка жи по сту пак.

Ми лан је по тро шио __________ динара.  

Ко мен тар
Овај за да так је из ме њен по сле пи лот те сти
ра ња. Про ме њен је од го вор г). Ре зул тат под г) 
је био 3, а ура ди ло га је тач но са мо 44% уче
ни ка. По сле из ме не, за да так је ура ди ло тач но 
83% уче ни ка.

    а)   
21
7        б)    

42
21        в)   12

7
        г)   

7
21  
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

БРО ЈЕ ВИ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ СА ЊИ МА средњи 
ниво

Ученик уме да упореди по величини бројеве 
записане у различитим облицимa.

Ученик уме да примени основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама.

Од следећих шест бројева:

3      
2
11       

6
13     

5
31−        

4
7      −2,1 

Већи од −2, а мањи од 2 су:_________

Коју цифру треба написати уместо * 
тако да број 32*71 буде дељив са 9?

Уместо *  треба написати цифру ____.

Ученик уме да користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама.

До пу ни ре че ни цу та ко да твр ђе ње бу де тач но.

Брат и се стра су има ли исти број кли ке ра и се стра је бра ту да ла по ло ви ну сво јих. Брат 
са да има _______ пу та ви ше кли ке ра од се стре.
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МАТЕМАТИКА

БРО ЈЕ ВИ И ОПЕ РА ЦИ ЈЕ СА ЊИ МА напредни 
ниво

Ученик уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза.

Ко ли ка је вред ност бро јев ног из ра за

   1 32 0,75 :
2 2

 − ⋅ − − = 
 

Вред ност из ра за је: _______.

Ученик уме да оперише са појмом дељивости у 
проблемским ситуацијама.

Учениик уме да користи бројеве и бројевне 
изразе у реалним ситуацијама.

На пи ши нај ма њи че тво ро ци фре ни број ко-
ји је де љив са 7. 

Од го вор: _________

Фуд бал ски клу бо ви А и Б до са да су се са-

ста ли 72 пу та. Еки па А по бе ди ла је 
2
3

од 

укуп ног бро ја утак ми ца,  а еки па Б је по-

бе ди ла 
6
1  од укуп ног бро ја утак ми ца. Све 

оста ле утак ми це за вр ши ле су не ре ше ним 

ре зул та том. Ко ли ко је би ло утак ми ца ко је 

су за вр ши ле не ре ше но?

Не ре ше но је за вр ши ло ______ утак мица.



24

Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

АЛ ГЕ БРА И ФУНК ЦИ ЈЕ основни 
ниво

Ученик врши формалне операције које су 
редуциране и зависе од интерпретације; 
уме да реши линеарне једначине у којима се 
непозната појављује само у једном члану.

Ученик врши формалне операције које су 
редуциране и зависе од интерпретације; уме 
да израчуна степен датог броја, зна основне 
операције са степенима.

Ре ши јед на чи ну:

            6 7 25x + =   

Ре ше ње јед на чи не је број _____.

Ко ји од на ве де них из ра за је јед нак из ра зу 
nnn ⋅⋅  за све вред но сти бро ја n ?

Заокружисловоиспредтачногодговора.

    а)  
3
n

    б)  n3

    в)  3+n

    г)  3n

Ученик врши формалне операције које су 
редуциране и зависе од интерпретације; уме 
да сабира, одузима и множи мономе.

Ученик врши формалне операције које су 
редуциране и зависе од интерпретације; уме 
да одреди вредност функције дате таблицом 
или формулом.

У ква драт упи ши из раз та ко да јед на кост 
бу де тач на:

Од ре ди вред ност функ ци је 2 3y x= −  за 
2x = .

y = ____ .

Ко мен тар
Под в) је ура ди ло све га 52% уче ни ка.

 
 
 

 
    а)  3  +                  = 7  

 

 

 
 

    б)                    – 5m = 4m  
 
 

 
    в)  2b   3b  =     
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МАТЕМАТИКА

АЛ ГЕ БРА И ФУНК ЦИ ЈЕ средњи 
ниво

Ученик је рачунске процедуре довео до солидног 
степена увежбаности; уме да реши линеарне 
једначине и системе линеарних једначина са две 
непознате.

Ученик је рачунске процедуре довео до 
солидног степена увежбаности; уме да сабира 
и одузима полиноме, уме да помножи два 
бинома и да квадрира бином.

Ако је 3 11x y   и 2 3 13x y   , та да је 

а) 3=y

б) 2=y

в) 2−=y

г) 3−=y

 

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Да ти су по ли но ми: xP 2=  и 2−= xQ .  
Сре ди сле де ће по ли но ме:

    а) =+QP  ___________

    б) =−QP  ___________

    в) =⋅QP  ___________ 

Ученик је рачунске процедуре довео до солидног 
степена увежбаности; уме да уочи зависност 
међу променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена својства; 
везује за та својства појам директне 
пропорционалности и одређује непознати члан 
пропорције.

Ученик је рачунске процедуре довео до 
солидног степена увежбаности; уме 
да користи једначине у једноставним 
текстуалним задацима.

Дат је гра фик функ ци је:

а)  Ко ли ко је y ако је x = 4 ? 

б)  Ко ли ко је x ако је y = 3 ?

Од го вор:     а)  y = ____.

                    б)  x = ____.

Це на так си услу ге ра чу на се по сле де ћем 
пра ви лу: по ла зак се на пла ћу је 80 ди на ра 
а сва ки пре ђе ни ки ло ме тар 40 ди на ра. 
Ако је це на во жње 320 ди на ра, по мо ћу ко-
је јед на чи не мо жеш да из ра чу наш број x 
пре ђе них ки ло ме та ра?

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

a) (40 80) 320
80 40 320
40 80 320
80 40 320

x
x
x
x

  
  
  
  

б)
в)
г)
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

АЛ ГЕ БРА И ФУНК ЦИ ЈЕ напредни 
ниво

Ученик је постигао висок степен увежбаности 
извођења операција уз истицање својстава 
која се примењују; уме да саставља и решава 
линеарне једначине и неједначине и системе 
линеарних једначина са две непознате.

Ученик је постигао висок степен увежбаности 
извођења операција уз истицање својстава 
која се примењују; уме да користи особине 
степена и квадратног корена.

Од ре ди све при род не бро је ве x за ко је је  
22

2 6
x x−

− >
.

При ка жи по сту пак.

То су бро је ви:  ____________.

Из ра чу нај вред ност из ра за:

а)   –22 + (–2)3= ____________________

б)   
25
9

1 = ____________________

в)   ( )
8

66

3
33 ⋅−  = ___________________

Ученик је постигао висок степен увежбаности 
извођења операција уз истицање својстава 
која се примењују; уме да примењује формуле 
за разлику квадрата и квадратног бинома; 
увежбано трансформише алгебарске изразе и 
своди их на најједноставнији облик

Ученик је постигао висок степен увежбаности 
извођења операција уз истицање својстава 
која се примењују; уме да разликује директно 
и обрнуто пропорционалне величине и то 
изражава одговарајућим записом; зна линеарну 
функцију и графички интерпретира 
њена својства.

Дат је из раз   

 Којем од сле дећих изра з а ј е он ј еднак ?
Зао кружи  сл ов о испред тачног одговора.

    a)  5  

    б)   38 x
    в)   58 x

    г)   5812 2  xx

На сли ци је дат гра фик ли не ар не функ ци-
је.

 Која је т о  фу нкција ?
Заокруж и слов о  ис пред тачног одговора.  

        а)  y  = 
2
1 x − 2           б) y  = 2x − 

2
1              

        в) y  = 2x + 4              г) y  = 4x − 2 
Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз истицање својстава 
која се примењују; уме да користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке.
Вла дин ме сеч ни џе па рац је 2 000 ди на ра. 
Че твр ти ну свог џе пар ца Вла да по тро ши, а оста так ште ди. Ко ли ко нај ма ње ме се ци Вла-
да мо ра да ште ди да би мо гао да ку пи мо бил ни те ле фон чи ја је це на 13 000 ди на ра?
При ка жи по сту пак.

Влада мора да штеди најмање _______месеци.

22 7)23)(23()14( xxxx   . 
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МАТЕМАТИКА

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА основни 
ниво

Ученик  влада појмовима: дуж, полуправа, 
права, раван и угао (уочава њихове моделе 
у реалним ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор; разликује неке врсте углова 
и паралелне и нормалне праве).

Ученик влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 
њихове моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи прибор; ученик 
разликује основне врсте троуглова, зна 
основне елементе троугла и уме да израчуна 
обим и површину троугла, квадрата и право
угаоника на основу елемената који непосредно 
фигуришу у задатку; уме да израчуна 
непознату страницу правоуглог троугла 
примењујући Питагорину теорему).

На осно ву сли ке до пу ни сле де ће ре че ни це:

a)  паралелне су праве: ____ ___ ______ _

б)  нормалне су праве: _________ ___ _

Ако к ва др атић А и ма  повр ши ну  1, одр еди 
по вр шине оста лих фигура на слици.

   

a)  П ов ршина   ф игуре Б је   _________.

б)  П ов ршина   ф игуре В је   __________

в) По вр ши на  фи гу ре Г је   ________

Ученик  влада појмовима: коцка и квадар 
(уочава њихове моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе и рачуна њихову 
површину и запремину.

Ученик  влада појмовима: купа, ваљак и лопта 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама, зна њихове основне елементе).

Ба зен об ли ка ква дра је ду га чак 8 m, ши рок 
6 m и ду бок 3 m. Ко ли ко куб них ме та ра во-
де је по треб но да се ба зен на пу ни?

При ка жи по сту пак.

По треб но је ____m3 во де.

Сл ед ећи пре дм ети им ају о бл ике г е ом етри-
јских т ела: ва љка, к упе, ло пте и п ол уло
пте. На ц рте уп иши к оји о блик има св ако 
од н ац рт аних  т ела, као што је з ап оч ето.

Ко мен тар
Ка ко је раз у ме ва ње пој ма за пре ми не ве о ма ва
жно и због ко ре ла ци је са дру гим пред ме ти ма, 
де скрип тор је свр стан на основни ни во иако је 
овај за да так ура ди ло све га 44% уче ни ка.

A

Б
В

Г

 ваљак
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА основни 
ниво

Ученик уме да интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања).

Kоји од тро у гло ва B, C, D и E је по ду да ран тро у глу А?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) В

б) С

в) D

г) Е
 

A B C D E 
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МАТЕМАТИКА

ГЕ О МЕ ТРИ ЈА средњи 
ниво

Ученик уме да одреди суплементне и 
комплементне углове, упoредне и унакрсне 
углове; рачуна са њима ако су изражени у целим 
степенима.

Ученик уме да одреди однос углова и страница 
у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу 
и да решава задатке користећи Питагорину 
теорему.

Из ра чу нај угло ве α, β, γ.

    

                  α = _______

                  β = _______

                  γ = _______

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

Две стра ни це тро у гла су 7 cm  и 12 cm. 
Трeћа стра ни ца тог тро у гла мо же да бу де: 

а)  ма ња  од 5 cm

б)  5 cm

в)  већа од 5 cm  и мања од 19 cm

г)  19 cm

д)  већа од 19 cm

Ученик уме да користи формуле за обим и 
површину круга и кружног прстена.

Ученик влада појмовима: призма и пирамида; 
рачуна њихову површину и запремину када 
су неопходни елементи непосредно дати у 
задатку.

Из ра чу нај по вр ши ну кру га чи ји је по лу-
преч ник 7 cm. 

(За број π узе ти 
7
22

).

По вр ши на кру га је ________cm2.

Иви ца осно ве пра вил не че тво ро стра не 
при зме је 6 cm, а ви си на при зме је 10 cm. 
Ко ли ка је по вр ши на ове при зме?

По вр ши на при зме је  _______cm2.

Ученик уме да уочи осносиметричне фигуре и 
да одреди осу симетрије; користи подударност 
и везује је са карактеристичним својствима 
фигура (нпр. паралелност и једнакост 
страница паралелограма).
Којe словo на сли ци je осносиметричнa  
фигурa?

M  И  Р
Осно си ме три чо сло во је:  _____ 
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

ГЕОМЕТРИЈА напредни 
ниво

Ученик уме да  рачуна са угловима укључујући и 
претварање угаоних мера; закључује користећи 
особине паралелних и нормалних  правих, 
укључујући углове на трансверзали.

Ученик уме да  користи основна својства 
троугла, четвороугла, паралелограма и 
трапеза, рачуна њихове обиме и површине 
на основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; уме 
да их конструише.

До пу ни ре че ни цу та ко да твр ђе ње бу де 
тачно.

а)  Углу од 43° 28' су пле мен тан је угао од 
_______________ .

б)  Углу од 43° 28' ком пле мен тан је угао од 
______________ .

Пра ве p  и q су па ра лел не и 

2211 BABAAB  . По вр ши не тро у гло ва 
на сли ци су 1,P P  и 2P .                       

За о кру жи сло во ис пред тач ног твр ђе ња.
    а)  21 PPP >=  

    б)  P  > 1P  > 2P

    в)  P < 1P  < 2P

    г)  21 PPP ==

Ученик уме да одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину исечка, 
као и дужину лука.

Ученик уме да  израчуна површину и 
запремину призме и пирамиде, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати.

Ко ји део кру жне ли ни је од го ва ра цен трал-
ном углу од  20°? 

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

     а)  1
20

 

     б)  
9
1  

     в)  
18
1  

     г)  1
40

 

Стуб об ли ка пра вил не тро стра не при зме 
има по вр ши ну осно ве В = 25 3  cm2 и по-
вр ши ну омо та ча М = 120 cm2. Ко ли ка је 
за пре ми на сту ба?

При ка жи по сту пак.

За пре ми на сту ба је ______ cm3.
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МАТЕМАТИКА

ГЕОМЕТРИЈА напредни 
ниво

Ученик  израчуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису непосредно дати.

Ученик уме да  примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако разна 
својства геометријских објеката.

За пре ми на ку пе је 240π cm3, а ви си на 5 cm. 
Ко ли ка је по вр ши на те ку пе?

При ка жи по сту пак.

По вр ши на ку пе је _______ π cm2.

Стра ни це тро у гла су a = 6 cm, b = 8 cm и  
c = 7 cm. Из ра чу нај обим ње му слич ног 
тро у гла ако је ње го ва нај ду жа стра ни ца 
24 cm.

Обим тро у гла је _________ cm.
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

МЕРЕЊЕ основни 
ниво

Ученик уме да користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 
времена и углова.
На ста ви за по че то по ве зи ва ње!

ме тар цен ти ме тар ки ло ме тар ми ли ме тар де ци ме тар

Ду жи на пу та 

Но ви Сад- Бе о град

Ш ир ина п ута 

Н ови Сад- Б е оград
Ду жи на олов ке Ви си на јед ног  

сло ва ово га тек ста

Ученик уме да претвори веће јединице 
дужине, масе и времена у мање.

Ученик уме да користи различите апоене новца.

Ана хра ни свог пса та ко што му у по су-
ду сва ки пут си па 100 g хра не. 

Ко ли ко пу та Ана мо же да на хра ни свог 
пса из ку ти је ко ја са др жи је дан ки ло-
грам хра не?

Ана мо же да на хра ни свог пса ___пу та.

Jелена има нов ча ни це ко је су при ка за не на 
сли ци:

Ако ку пи књи гу чи ја је це на 370 ди на ра, ко-
ли ко ће јој нов ца оста ти?  

Оста ће јој ________ ди на ра.

Ученик уме да при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане 
датом мером.
Шаранa од 2 kg 575 g рибари су четири пута мерили. Које мерење је било 
најпрецизније?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 3 kg

б) 2 kg 600 g

в) 2 kg 500 g

г) 2 kg 400 g
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МАТЕМАТИКА

МЕ РЕ ЊЕ средњи 
ниво

Ученик уме да пореди величине које су изражене 
различитим мерним јединицама за дужину и 
масу.

Ученик уме да претвори износ једне валуте 
у другу правилно постављајући одговарајућу 
пропорцију.

Ду жи не ду жи су:

АB = 345 mm      CD = 35 cm      EF = 3,4 dm

а)   Нај кра ћа дуж је _______.

б)   Нај ду жа дуж је _______.

За зи мо ва ње у Цр ној Го ри Пе тар је ку пио 
320 евра. Тог да на, ка да је ку по вао евре, у 
ме њач ни ци је за је дан евро би ло по тре–
б но 86 ди на ра. Пе тар је имао 28 000 ди на-
ра. Ко ли ко ди на ра  му је пре о ста ло по сле 
ове ку по ви не?

Пе тру је пре о ста ло _____ ди на ра. 

Ученик уме да дату величину искаже приближном вредношћу.

Јед на тре ћи на ли тра со ка нај при бли жни је из но си:

а) 3,1 dl

б) 3,2 dl

в) 3,3 dl

г) 3,4 dl

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.
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Образовни стандардиМАТЕМАТИКА

МЕ РЕ ЊЕ напредни 
ниво

Ученик уме да по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима.

Ако мо лер обо ји 5 ква драт них де ци ме та ра за је дан ми нут, ко ли ко ква драт них ме та ра 
ће обо ји ти за три са та?

За три са та ће обо ји ти  _____ m2.

Ученик уме да процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g).
Ко ји део по вр ши не кру га је осен чен?

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

а)   Између 
8
3  и 

8
4

 

б)   Између 
8
4  и 

8
5

в)   Између 
8
5  и 

8
6

г)   Између 
8
6

 и 
8
7  
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МАТЕМАТИКА

ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА основни 
ниво

Ученик уме да изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај 
тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно.
Ми ра и Ру жи ца су ку пи ле кар те за би о скоп.

На сли ци је обе ле же но ме сто на ко ме се ди јед на од њих. На исти на чин обе ле жи и се ди-
ште на ко ме се ди дру га од њих.

                                                  лево                                             десно

     I 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 I
    II 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 II
  III 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 III
  IV 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 IV
    V 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 V
  VI 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 VI
 VII 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 VII
VIII 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 VIII

Ученик уме да прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 
минимум или максимум зависне величине.
На сли ци је при ка за на тем пе ра ту ра ва зду ха у не ким гра до ви ма Ср би је, измерeна истог 
да на у 14 ча со ва. 

Лесковац

Ниш
Крушевац

Нови Сад

Палић

Сомбор Кикинда

Зрењанин

Краљево

Крагујевац

Ваљево

Београд
Ср. Митровица

а)  Највиша температура је измерена 

      у __________________ и износи ______° C.

б)  Најнижа температура је измерена 

      у __________________ и износи ______° C.
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ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА основни 
ниво

Ученик уме да податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто.

Та бли ца при ка зу је успех уче ни ка на пи сме ном за дат ку. 

Успех уче ни ка на пи сме ном за дат ку
оце на број уче ни ка

5 3
4 8
3 12
2 7

Ко ји по да так из та бли це ни је тач но при ка зан сле де ћим гра фи ко ном?

Зао кружи  слово  ис пред п одатк а који  није  та чно приказан.

а)   број двојки

б)   број тројки

в)   бр ој четворки

г)    број петиц а

Ученик уме да одреди задати проценат неке величине.

У  одељењу има  18  де војчица, ш то чини 50%  укупно г број а  ученик а.  Колик о  ученика 
има у то м  одељењу?

У то м  одељењу има ____ _  ученика.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

1 2 3 4 5
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МАТЕМАТИКА

О БРАДА  П ОД АТАКА средњи 
 ниво

Ученик уме да влада описом координатног 
система (одређује координате тачака, осно 
или централно симетричних итд).

Ученик уме да чита једноставне дијаграме 
и табеле и на основу њих обради податке 
по једном критеријуму (нпр. одреди 
аритметичку средину за дати скуп 
података; пореди вредности узорка са 
средњом вредношћу).

У коорд ин ат ном  систе му је нацрт ан 
квадра т и означен е  су коорд ин ат е  три 
његов а  темен а  A, B и D.

 

Које  су  к оорди на те че твртог тем ена C?
З аокружи  слово  испред  та чно г одговора.

а)  (3, -2)

б)  (3, -4)

в)  (-4, 5)

г )  (3, -2)

На ди ја гра му је при ка за на бр зи на ко јом 
се кре тао ауто бус у то ку јед ног пре по дне-
ва. 

0

10
20

30
40

50

8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30

Време у часовима

Б
рз

ин
а 

(у
 k

m
/h

)

Коли ко је ки ло ме та ра пре шао ауто бус из-
ме ђу 8:30 и 9:00 ча со ва?

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

а) 0

б) 20

в) 25

г) 30 

Ученик уме да обради прикупљене податке 
и представи их табеларно или графички; 
представља средњу вредност медијаном.

Ученик уме да примени процентни 
рачун у једноставним реалним ситуацијама 
(на пример, промена цене неког производа за 
дати проценат).

Од 100 ан ке ти ра них гра ђа на 50 је из ја ви-
ло да је го ди шњи од мор про ве ло на мо ру, 
17 на пла ни ни, а 33 код ку ће. Пред ста ви 
на кру гу ре зул та те овог ис тра жи ва ња, као 
што је за по че то.

     

Ко шу ља је ко шта ла 2 000 ди на ра. Це на ко-
шу ље је сни же на за 40%. Ко ли ка је це на те 
ко шу ље по сле сни же ња?

За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

а) 1 200 ди на ра;

б)    800 ди на ра;

в) 1 600 ди на ра;

г) 1 960 ди на ра.
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ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА напредни 
ниво

Ученик уме да одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове.

На кар ти су уцр та ни сте на и др во, при че му се сте на на ла зи 20 ко ра ка за пад но и 10 
ко ра ка се вер но од др ве та.

а) Зна ком x обе ле жи на кар ти ме сто на ко ме је за ко па но бла го, ако се оно на ла зи 80 
ко ра ка ис точ но и 40 ко ра ка се вер но од сте не.

 

б) К оји је  по ложај бл ага у  од носу на  дрво?

Благо ј е  удаље но_ ____  корака и ст очно  и _ _____ ко ра ка северно  од дрвета.

Ученик уме да тумачи дијаграме и табеле.

Петар  и  Марк о  су вози ли бицикле . Пета р је к рен уо нешто касн ије, а ли је воз ио брже 
од  М ар ка. На гр аф ик ону с у  прика зане  дужине пу та кој и су преш ли Пета р  и М арко у 
зав ис ности од вре мена. 

 За  први х 15 минут а Петар  се  крета о  просеч ном брзином која је: 

а)  3 km/ h   већа  од  Марко ве  просечне брзине; 

б)  5 km/ h   већа  од  Марко ве  просечне брзине; 

в)  8 km/ h   већа  од  Марко ве  просечне брз ине;

г )  два пут а   већа  од  Марко ве  просечне брзине.
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О БРАДА ПОДАТ АКА напредни 
н иво

Ученик уме да прикупи и обради податке и сам 
састави дијаграм или табелу; црта график 
којим представља међузависност величина.

Ученик уме да примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама.

Милан  је прове о 6 сати  н а изле ту. Пр вог 
сата  је  п репешачио 3 km , а затим  с е одма-
рао један са т.  Следе ћег сата је прешао још 2 
km  и, по сл е одмора  од јед ног сата,  до кр ај а 
излета  је  п репешачио још 4 km .

П редст ави његов  пу т д ијаграмо м у да то м 
 коо рдинат ном  систему, као што је  т о  већ 
започето.  

     

0 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

           Време (у часовима) 

П
ут

  (
у 

km
)

О д 60% гласача који  с у изашли  на гласање , 
 њи х 30%  је гласало за јед ног од  канди–
д ат а. Кој и је део од ук уп но г броја  г лас ача 
гл асао  за тог к андида та ?

  
За о кру жи сло во ис пред тач ног од го во ра.

а) 30% 

б) 50%

в) 18% 

г) 20% 

Коментар

Овајзадатакјеурадилосвега6%ученика.
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