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Наставна програма за слободен изборен предмет 

 

Слободен изборен предмет: Математичко - логичко резонирање 

  

 

 

 
 
 



 

 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 

Наставен предмет Математичко - логичко резонирање 

Вид/категорија на наставен 

предмет 
Слободен изборен предмет 

Одделение 

IV (четврто) одделение 

V (петто) одделение  

Притоа треба да се има во предвид дека во текот на еден образовен период, 

ученикот не може два пати да избере ист предмет, освен ако не се работи за 

предмети од иста област кои се на различно ниво (на пример Математичко – 

логичко резонирање 1 и Математичко – логичко резонирање 2) 

Теми/подрачја во наставната 

програма 

 

 Множества 

 Геометрија 

 Операции со броеви 

 Мерење 

 Работа со податоци 

Број на часови  1 час неделно/36 часа годишно (во полугодие 

Опрема и средства  

 Паметна (смарт) табла, компјутер, интернет-пристап, интерактивни бројни низи 

(прави). 

 2Д-форми, различни видови триаголници. 

 3Д-форми (коцка, квадар, цилиндар, конус, призма, пирамида, топка). 

 Линијари, метро, ласер за мерење должина, макара со конец. 

 Дигитален часовник (светски часовник), календар, возни редови, хартија со 

квадратчиња во сантиметри, милиметарска хартија, шестар, линијари во форма на 

триаголници за цртање, агломер, форми на кругови. 

 



 

 

 

 ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ  

 
Наставната програма вклучува релевантни компетенции од следното подрачје : математика и природни науки 

 
 
Ученикот/ученичката знае и/или умее: 
 

III-А.1  да користи редослед на операции со цели броеви, дропки и децимални броеви, вклучувајќи и загради; 
III-A.12  да открива својствата на агли, прави што се сечат, триаголници, други многуаголници и круг и да одлучува кои својства ќе 

ги користи при решавање на проблеми; 

III-А.18  да ги користи мерните единици (должина, маса, зафатнина, плоштина и волумен) во различен контекст; 

III-А.23  да толкува табели, графици и дијаграми, да споредува резултати и носи заклучоци за точноста на поставената 

хипотезата; 

III-A.26  ја оценува ефикасноста на различни пристапи на решавање на проблемот и да ја подобрува постапката на решавање; 

III-А.27  да кориси математички апликации за решавање на различни проблемски ситуации и за проверување на знаењата.  

 

Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 

 

III-Б.1  секој може да научи математика доколку доволно се потруди, 

III-Б.2  знаењата од математиката наоѓаат примена во многу области на секојдневното живеење; 

III-Б.3  знаењата по математика се неопходни во усвојување на знаењата од други предмети и научни дисциплини; 

III-Б.4  учењето математика може да биде забавно и интересно и  секој може да научи доколку се потруди; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Наставната програма вклучува релевантни компетенции и од следното подрачје на Националните стандарди: Дигитална писменост 
Личен и социјален развој, Општество и демократска култура и Техника, технологија и претприемништво. 

 
 

Ученикот/ученичката знае и/или умее: 

IV- A.2  да процени кога и на кој начин за решавање на некоја задача/проблем е потребно и ефективно користење на ИКT; 

IV- A.4  во соработка со други да анализира проблем, да развие идеја и план за негово истражување и решавање и да 
испланира кога и за што ќе користи ИКТ  

IV- A.5  да определи какви информации му/ѝ се потребни, да најде, избере и преземе дигитални податоци, информации                                    

и содржини; 

IV- A.10  да се грижи за својот дигитален идентитет, безбедност и репутација и да ги почитува политиките за приватност; 

 

V- A.4  да прави процена на сопствените способности и постигања (вклучувајќи ги силните и слабите страни) и врз основа на тоа 

да ги определува приоритетите кои ќе му/ѝ овозможат развој и напредување, 

V- A.6  да си постави цели за учење и сопствен развој и да работи на надминување на предизвиците кои се јавуваат на патот               

кон нивно остварување; 

V- A.7  да ги користи сопствените искуства за да си го олесни учењето и да го прилагоди сопственото однесување во иднина; 

V- A.8  да го организира сопственото време на начин кој ќе му/ѝ овозможи ефикасно и ефективно да ги оствари поставените         

цели и да ги задоволи сопствените потреби 

V- A.9  да ги предвиди последиците од своите постапки и од постапките на другите по себе и по другите; 

V- A.14  да слуша активно и соодветно да реагира, покажувајќи емпатија и разбирање за другите и да ги искажува сопствените 

V- A.15  да соработува со други во остварување на заеднички цели, споделувајќи ги сопствените гледишта и потреби со другите и 

земајќи ги предвид гледиштата и потребите на другите; 

V- A.17  да бара повратна информација и поддршка за себе, но и да дава конструктивна повратна информација и поддршка во                                                        

корист на другите; 

V- A.19  да дава предлози, да разгледува различни можности и да ги предвидува последиците со цел да изведува заклучоци и да                                             

донесува рационални одлуки; 

V- A.21  да го анализира, проценува и подобрува сопственото учење; 



 

 

 

 

VI- A.3  да ги формулира и аргументира своите гледишта, да ги сослушува и анализира туѓите гледишта и со почитување да се 

     однесува кон нив, дури и тогаш кога не се согласува; 

VII- A.1  да ги поврзува сознанијата од науките со нивната примена во техниката и технологијата и со секојдневниот живот. 

 

            Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 
 

IV-Б.1  дигиталната писменост е неопходна за секојдневното живеење – ги олеснува учењето, животот и работата, придонесува 

за проширување на комуникацијата, за креативноста и иновативноста, нуди разни можности за забава; 

IV-Б.2  неодговорното и неумешното користење на ИКТ има ограничувања и може да носи ризици за поединецот или 

општеството; 

 

V-Б.3  сопствените постигања и добросостојба во најголема мера зависат од трудот кој самиот/самата го вложува и од 

резултатите кои самиот/самата ги постигнува; 

V-Б.4  секоја постапка која ја презема има последици по него/неа и/или по неговата/нејзината околина; 

V-Б.7  иницијативноста, упорноста, истрајноста и одговорноста се важни за спроведување на задачите, остварување на целите 
и надминување на предизвиците во секојдневните ситуации; 

V-Б.8  интеракцијата со другите е двонасочна – како што има право од другите да бара да му/ѝ биде овозможено задоволување 
на сопствените интереси и потреби, така има и одговорност да им даде простор на другите да ги задоволат сопствените 
интереси и потреби;  

V-Б.9  барањето повратна информација и прифаќањето конструктивна критика водат кон личен напредок на индивидуален и 
социјален план; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ  

 

 

Тема 1  МНОЖЕСТВА 

Знаења/вештини:  

           Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

 

 го објаснува поимот множества преку примери; 

 ги користи симболите ∈, ∉, ∅, ⊆;  

 ги објаснува операциите со множества преку примери; 

 решава проблеми од секојдневен контекст со користење на множества; 

 ги користи сопствените искуства за да си го олесни учењето и да го прилагоди сопственото однесување во иднина; 

 да дава предлози, да разгледува различни можности и да ги предвидува последиците со цел да изведува заклучоци и да                                             

донесува рационални одлуки; 

 

 Ставови/вредности 

      Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 

 

 секој може да научи математика доколку доволно се потруди,; 

 сопствените постигања и добросостојба во најголема мера зависат од трудот кој самиот/самата го вложува и од резултатите кои 
самиот/самата ги постигнува; 

 иницијативноста, упорноста, истрајноста и одговорноста се важни за спроведување на задачите, остварување на целите и 
надминување на предизвиците во секојдневните ситуации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Содржини (и поими) и број на часови  Примери на активности: 

 

  Поим за множество 

  (множество, елементи на множество) 

 

  Број на часови: 1 

 

 Наставникот користи едноставен Венов дијаграм , на пример од вуница и картички со 
броеви од 1 до 10 за воведување на поимот множество и елементи на  на множество. 
На пример, во Венов дијаграм подолу имаме: 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

          Кои броеви се во множествот? Кои броеви не се елементи на множеството? 

 Наставникот користи јаже за претставување множества на подот. Етикета А и 
објаснува дека ова претставува множество на момчињата. А етикета B за да 
претставите посебно множеството на девојки. Учениците се распоредуваат  сами во 
множествата А и B. 
 

   

  Запишување на множества 

 (табеларен начин, цртежи и дијаграм) 

 

  Број на часови: 2 

 

 Учениците работат во парови. Секој пар добива два комплета од картички (комплет 
од картички во кои множествата се запишани табеларно на пр. А = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10} и комплет од картички во кои истите множества се запишани со дијаграм). 
Треба да направат поврзување.  

 

 Учениците работат индивидуално во работен лист во кои се дадени исти множества 
запишани табеларно и со дијаграм. Треба да направат поврзување на секое 
множество запишано табеларно со неговиот запис со дијаграм. На пример:   А е 
множество на броеви чиј множител е 2 од 1-10, A = {2, 4, 6, 8, 10} со неговиот запис со 
дијаграм  
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  Симболите ∈ и ∉. Празно множество 

 (припаѓа на множеството (∈), не припаѓа 
на множеството (∉), празно множество (∅), 
помножество (⊆,), вистинско подмножество 

(⊂)) 

 

  Број на часови: 2 

 

 Наставникот користи јаже за претставување множества на подот. Етикета А и 
објаснува дека ова претставува множество на момчињата. А етикета B за да 
претставите посебно множеството на девојки. Учениците се распоредуваат  сами во 

множествата А и B. Воведување на поврзана терминологија "... е елемент на ..."(∈) и  
‘… не сум елемент од …’ (∉).  Учениците го вежбаат јазикот на математиката. 
Наставникот бара од учени-ците да  именуваат и да запишуваат припаѓање на каде 
тие се/не се елемент. 
 

 Наставникот поттикнува интеракција со целата праралелка: Запишете го табеларно 
множеството од месеците во годината. Кои се елементите? Колку елементи има? 
Запишете го множеството од месеците во годината чијашто прва буква е В.  Кои се 

елементите на множеството? Го воведува поимот празно множество и записот ∅. 

 

 Учениците работат во група. Треба множествата: A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10} и B = { 
2, 4, 6, 8, 10} да ги претстават со Венов дијаграм. Учениците ги претставуваат 
множествата А и B со Венов дијаграм. Наставникот ја поттикнува секоја група да 
запише со зборови што воочуваат. Потоа се дискутира на ниво на групи (... сите 
елементи на множеството B, исто така, се елементи и на множеството А). 

Воведете го поимот " ...е подмножество на...” и неговиот симбол ⊆, и '...е вистинско 
подмножество на...' (т.е подмножество кое не го вклучува секој елемент од 
множеството) и неговиот симбол ⊂. Како можеме да ја запишеме врската за 
подможество  за А и B? (B ⊂ A) 

 

  

  Операции со множества и својства 

 (пресек на множества (∩), унија на  

 Наставникот им кажува на учениците дека ќе направите Венов дијаграм со тоа што 
нив ќе ги користите како елементи на множество.  Користи  јаже за да претстави 
множества на подот. Објаснува: Етикета А претставува множество на 
момчињата, етикета-та B е за да се претстави посебно множеството на 
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  множества (∪), разлика на множества (\)) 

 

  Број на часови: 5 

 

девојчина. Учениците се рас-поредуваат  сами во множествата А и B.  
Потоа бара учениците да направат множество C, множество на ученици со сини очи. 
(Под претпоставка дека има ученици со сини очи во А и B). Како можеме да го 
направите ова? Бара неколку идеи за добивање на  информација. 
 

 Учениците во групи го запишуваат (табеларно и дијаграм) множеството D од сите 
букви употребени при запишување на зборовите ОЛГА и ЈОЛЕ. На ниво на групи: Кои 
се елементите на множеството? Што мислат другите групи? Зошто? ... се 
воведува операцијата унија на множества. 

 Учениците работат во парови. Со Венов дијаграм ги пратставуваат множествата А = 
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} и B = { 2, 4, 6, 8} и го определуваат множеството што ги има 
сите елементи што се наоѓаат во множеството, но не се наоѓаат во множеството B. 
Истото го прават за множествата P = {a, b, c, d} и S = {d, e, f}. Определете го  
множеството што е составено од сите елементи на множеството P што не се 
елементи на множеството S. Наставникот воведува разлика на множества. 

 

 Учениците работат во групи. За множествата: А = {a, b, c}, B = {a, b, c, d} и C = {c, d, f, 
e} одредуваат: 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐵 ∩ 𝐴, 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐵 ∪ 𝐴,…. Потоа дискутираат на ниво на групи за 
своите заклучоци. 



 

 

 

 

Тема 2 Геометрија 

Знаења/вештини:  

            Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

 

 разликува кружница од круг; 

 црта кружница; 

 препознава заемна положба на точка и кружница и прави и кружница во рамнина; 

 прави процена на сопствените способности и постигања (вклучувајќи ги силните и слабите страни) и врз основа на тоа да ги 

определува приоритетите кои ќе му/ѝ овозможат развој и напредување; 
 да ги формулира и аргументира своите гледишта, да ги сослушува и анализира туѓите гледишта и со почитување да се однесува кон 

нив, дури и тогаш кога не се согласува. 

 

 Ставови/ вредности 

  Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 

 

 учењето математика може да биде забавно и интересно и  секој може да научи доколку се потруди; 

 интеракцијата со другите е двонасочна – како што има право од другите да бара да му/ѝ биде овозможено задоволување на 
сопствените интереси и потреби, така има и одговорност да им даде простор на другите да ги задоволат сопствените интереси и 
потреби; 

 барањето повратна информација и прифаќањето конструктивна критика водат кон личен напредок на индивидуален и социјален 
план. 

  

 Содржини (и поими) и број на часови  Примери на активности: 

 Поим за кружница и круг 

 (кружница, круг, центар, радиус, 
дијаметар)        

       

   Број на часови: 2   

 Како помош за учениците да се потсетат на концептите и вокабуларот од геометријата  
од претходните одделенија, наставникот организира игра во тимови со ливчиња кои 
покажуваат геометриски поими. Тимовите одат еден по друг. 

Првиот играч од првиот тим добива ливче со поим од геометрија. Играчот се обидува да 
им помогне на другите играчи од истиот тим да го кажат поимот на ливчето но, тие не 
смеат да го користат самиот збор (ниту во множина, како придавка. Ако зборот е 



 

 

 

. D 

кружница, не смее да се каже кружници, права, прави, призма, призми...) 

Ако тимот го погоди поимот добиваат 3 поени. Ако личноста со ливчето го каже поимот, 
тимот губи 3 поени. Ако не можат да погодат, можат да одат понатаму но, само еднаш. 

Секој тим добива определено време за да погоди колку што е можно повеќе поими од 
геометрија. Потоа, играта ја започнува друг ученик. Играта се повторува до крај на часот 
за да се види дали ќе се подобри резултатот. Резултатите од секој тим се запишуваат 
на табла. 

 

 Наставникот демонстрира користење на шестар: Внимавајте моливот и точката да се 
во линија, не едно пониско од другото. Моливот треба да биде доста остар. Држете 
го врвот и вртете. Шестарот треба да се држи колку што е можно повертикално. 
Држете ја хартијата на место со другата рака. Кружницата која  ја цртате е со 
ограничена големина. Учениците вежбаат цртање на кружница на листови хартија. 
Наставникот ја проверува  техниката на користење шестар кај секој ученик и бара да ги 
користат термините центар и радиус. 

 

 Учениците работат во пар. Активноста во договр ја почнува едниот ученик од парот. 
Бара од соученикот да нацрта круг со даден радиус. Другиот ученик црта и објаснува на 
пр. Како го означил центарот на кругот, колку е дијаметарот на кругот, објаснува што е 
кружница, а што круг. Потоа ја менуваат улогата. 

 

  Заемна положба на точка и кружница и    

  права и кружница  

  (лежи на, внатрешен дел, надворешен   

  дел, се сечат, допира, немаат заеднички  

  точки) 

 

   Број на часови: 3   

 

 Учениците добиваат работен лист: 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

- Дискутираат во групи и запишуваат каде е секоја точка. 

- Избираат точка на кружницата 

. А 

. О 

. B 



 

 

 

 

 

2.  

а.  б. 

 

 

 

 

 

 

 

в.  

 - Дискутираат за заемната положба на кружницата                    

                                                              и правата  

                                                            - Ги означуваат заедничките точки на прават и  

                                                               кружницата                                                         

 

 

 Учениците работат во пар со користење на техниката размисли – поврзи – сподели 

Решаваат задачи од заемна положба на точка и кружница и права и кружница. На 
пример: Кружница со радиус 3 cm, а потоа нацртај: 

 а) права p на растојание 3 cm од центарот на кружницата, б) на растојани 5 од центарот 
на кружницата, в) на растојание 2 cm од центарот на кружницата. После секоја решена 
задача заедно спделуваат како ја решил секој задачата. 
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Тема 3 Операции со броеви 

Знаења/вештини:  

 

          Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

 

 објасни што се случува со збирот и разликата од промената на собироците и намаленикто и намалителот соодветно; 

 објасни што се случува со  производот и количникот од промената на множителите и деленикот и делителот соодветно; 

 решава проблеми со примена за зависноста на збирот, разликата, производот, количникот со промена на собироците, намаленикот и 
намалителот, множителите, деленикот и делителот соодветно; 

 да си постави цели за учење и сопствен развој и да работи на надминување на предизвиците кои се јавуваат на патот кон нивно 
остварување; 

 го анализира, проценува и подобрува сопственото учење. 

 

 Ставови/ вредности 

            Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 

 

 секој може да научи математика доколку доволно се потруди; 

 сопствените постигања и добросостојба во најголема мера зависат од трудот кој самиот/самата го вложува и од резултатите кои 
самиот/самата ги постигнува; 

 иницијативноста, упорноста, истрајноста и одговорноста се важни за спроведување на задачите, остварување на целите и 
надминување на предизвиците во секојдневните ситуации; 

 

 Содржини (и поими) и број на часови  Примери на активности: 

 Зависност на збирот од промената на  

 собироците 

 (збир, собирок) 

    

   Број на часови: 2 

 Учениците работат во групи. Секоја група треба да ги реши задачите: 

1. 12 +7 =      (12 + 5) + 7 = 

2. 12 +7 =       12 + (7+9) = 

3. 23 +12 =     (23 – 7) + 12 = 

4. 23 + 12 =    23 + (12 – 9) = 

 



 

 

 

Започнуваат со помали броеви со цел самостојно да дојдат до заклучик како се 
променува збирот со промена на собироците (зголемување или намалување за...). 

 

 Учениците во група решаваат и текстуални задачи, со цел да објаснат како се 
променува збирот.  Пр:  Како ќе се промени збирот, ако еден од собироците се 
зголеми за 1356, а другиот се зголеми за 2644? Како ќе се промени збирот, ако 
едниот од собироците се намали за 2536, а другиот се намали за 3464? 

 

 Зависност на разликата од промената на  

 намаленикот и намалителот  

 (разлика, намалител, намаленик) 

 

   Број на часови: 3 

 

 Учениците работат во групи. Секоја група треба да ги реши задачите: 

1. 19 - 8 =      (19 +2) - 8 = 

2. 19 - 8 =       19 -  (8+4) = 

3. 32 - 12 =     (32 – 7) -  12 = 

4. 32 - 12 =    32 - (12 – 5) = 

Започнуваат со помали броеви со цел самостојно да дојдат до заклучик како се 
променува разликата со промена на намаленикот и намалителот (зголемување или 
намалување за...). 

 

 Зависност на производот од промената на  

 множителите 

 (производ, множител) 

 

   Број на часови: 2 

 

 Учениците работат во групи. Секоја група треба да ги реши задачите: 

1. 6 ∙ 9 =      (6 ∙ 2) ∙ 9 = 

2. 8 ∙ 7 =       8 ∙ (7 ∙ 3) = 

3. 24 ∙ 6 =     (24 : 4) ∙ 6 = 

4. 18 ∙ 9 =    18 ∙ (9 : 3) = 

Започнуваат со помали броеви со цел самостојно да дојдат до заклучик како се 
променува производ со промена на множителите (зголемување или намалување 
за...пати). 

 

 Зависност на количникот од промената на  

 деленикот и делителот  

 (количник, деленик, делител) 

 

    Број на часови: 3 

 Учениците работат во групи. Секоја група треба да ги реше задачите: 

1. 12 : 4 =      (12 ∙ 2) : 4 = 

2. 18 : 2 =       18 : (2 ∙ 3) = 

3. 24 : 3 =     (24 : 8) : 3 = 

4. 25 : 5 =    25 : (5 : 5) = 

Започнуваат со помали броеви со цел самостојно да дојдат до заклучик како се 



 

 

 

променува количникот со промена на деленикот и делителот (зголемување или 
намалување за ... пати). 

 

 Учениците работат во групи. Размислуваат на пример за задачата: Ако знаеш дека 
540:30=18, пресметај колку е:  

           (540 : 3 ) : 30 =                     540 : (30 : 3) =  

         (540 * 3) : 30 =                      540 : (30 * 3)= 

 Во фазата на имплементација на задачата, наставникот го поддржува размислувањето 
на учениците и бара објаснување. 

Потоа ја решаваат задачата:   Количникот на два броја е 36. Колкав количник ќе се 
добие ако:  

       а) деленикот се намали 9 пати  

       б) деленикот се намали 9 пати, а делителот се зголеми 4 пати 

       Секоја група дава објаснување на поставените задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 Мерење 

Знаења/вештини:  

                 

                  Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

 

 ја користи врската на мерните единици (должина, маса и зафатнина) и записот од мерењата како едноимен/повеќеимен број во 
реален контекст; 

 пресмета зголемување и намалување на цени во секојдневен контекст; 

 ја користи врската на мерните единици за плоштина и пресметува плоштина на правоаголник и сложени форми од 
правоаголници; 

 користи различни единици за мерење време за да прикаже временски интервали; 

 ја оценува ефикасноста на различни пристапи на решавање на проблемот и ја подобрува постапката на решавање. 

 

 

 Ставови/ вредности 

  

Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 
 

 секоја постапка која ја презема има последици по него/неа и/или по неговата/нејзината околина; 

 знаењата од математиката наоѓаат примена во многу области на секојдневното живеење; 

 дигиталната писменост е неопходна за секојдневното живеење – ги олеснува учењето, животот и работата, придонесува за 
проширување на комуникацијата, за креативноста и иновативноста, нуди разни можности за забава. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Содржини (и поими) и број на часови  Примери на активности: 

 

       

 Должина, маса и зафатнина 

(именувани броеви – едноимени и 
повеќеимени броеви). 

 

  Број на часови: 2 
  
 

  

 Учениците активностите ги работат во парови.  

Учениците меѓу себе со метро ја мерат својат висина и ја запишуваат на лист во cm 
или m, нивната тежина запишана во  kg или g.  

 

Определи што е единица мерка, што мерен број, а што мера во секој именуван број: 

а) 8 m             в) 183 dkg                  д)  109 l 

б) 85 kg           г) 1 000 mm               ѓ)   493 g 

 

Кои од дадениве броеви се повеќеименувани: 

а) 4 m 3 dm 2cm              в)  15 kg 

б)   84 cm                          г)  3 kg 8 dag 9 g 
  

Повеќеимениот број 4 m 2 dm 7 cm запиши го како едноимен број, а потоа претсави го 
повеќеимениот број во вид на збир од истоимени броеви (во cm). 

 

  

 

 Користење на монети и банкноти  

(намалување, зголемување на цени, кусур) 

 

  Број на часови: 2 

 ●  Учениците преку паметна (смарт) табла решаваат задачи со монети и банкноти. 

 

   Ако книгата чини 325 ден. Јасна во продавницата дала  500 денари, а продавачот и 
вратил 

             
 

   Поставување и решавање на задачата од страна на учениците и точно одговарање на 
поставените прашања. 

 а)  Дали продавачот точно и вратил кусур на Јасна?  

 б)  Дали продавачот и вратил повеќе или помалку денари? Колку?  

  

    

 ● Учениците ја играат играта продовачи.Со цел да умеат да пресметаат зголемување и 
намалување на цени. На пример: Ана купила книга за 100 денари. Другиот ден кога 
отишла да купи друга книга видела дека таа чинела 10% поевтионо од цената по која ја 



 

 

 

купила книгата. Колку чинела книгата по намалување за 10%? 

 

 

 

 

       Време 

 (секунда, минута, час, деценија, век). 

 

 Број на часови: 2 
 

      

 Се игра играта „Асоцијација“ преку паметна табла. Учениците отвараат полиња со 
цел да го отворат конечниот одговор (мерки за време). 

 

                            
 

 

                                        
 

 

 Учениците поделени во парови, со помош на часовник одредуваат време. Така што 



 

 

 

еден ученик ги поставува стрелките на часовникот, а друг го одредува времето што го 
покажува  часовникот. 

 

 

 

 Учениците работат во групи. Секоја група треба да ги реши задачи. 

        Колку време во минута поминало: 

        а) од 2 часот до 4 часот 

        б) од 10 часот и 15 минути до 19 часот; 

   

 Преку техниката „Аквариум“ учениците влечат задачи со мерни единици и истите ги 
решаваат. 

 

Пр: 

    1) Тања се родила кога Кире имал 6 год. 3 мес. 8 дена. Сега Тања има 10 год. 11 мес. 
24 дена. Колку години  има Кире?  

    2) Олга има настава до 17:25 часот, а роденденот и е закажан за 19:00 часот. Колку 
време има Олга додека не започне забавата? 

    3) Ивана пристигнала на автобуската станица во 9h 50 min. Автобусот треба да појде во  

10 h 20 min. Колку време треба да чека Ивана до поаѓањето на автобусот. 

    4) Пресметај: 

   а)  15 h  18 min            б)     23 h   25 min 

      +  2 h   32 min                -  20 h   48 min    

 

   5) Таткото е стар половина век, а мајката е помлада од него 36 месеци. Колку години 
има синот, ако тој од мајката е помлад 25 години? 

 

  

  

    

      Плоштина и периметар 

(плоштина на правоаголни форми  на 
единица, m2, cm2). 

 

  Број на часови: 2 
                                                                            

 

 Учениците поделени во групи, преку техниката „Математичко килимче“ решаваат 
текстуални задачи за пресметување на плоштина на правоаголник со цел учениците 
да се мотивираат да го разберат текстот на задачата, да издвојат кои информации се 
дадени, што се бара во задачата, да состават краток палн за решавање, да извршат 
пресметување на поставените барања, да стекнуваат навики да даваат одговор на 
задачата и исто така да стекнуваат навика да извршуваат проверка на задачата. 

 



 

 

 

 

 

    

 

                  
 

 

 
 Пример на задачи 

 

1) На акција за пошумување учениците од едно училиште пошумиле парцела со 
форма на правоаголник со должина 40m и периметар 150m. На секој квадратен 
метар тие саделе по 4 садници. Колку садници посадиле учениците? 

2) Во едно училиште има 12 еднакви училници. Плоштината (на подот) на една 
училница е 72 m2. Колкава е плоштината на сите училници? 

3) Од лесонитна табла со димензии 30 dm и 15 dm отсечени се две парчиња, едното 
со  димензии 12 dm и 10 dm, а другото со димензии 8 dm и 6 dm. Колкава е 
плоштината на останатиот дел од лесонитот? 

4) Нива во форма на правоаголник има должина 50 m и ширина 40 m. Колку 𝑚2 e  
плоштината на нивата? 

  

 Учениците работат во парови: расмисли – поврзи – сподели. Секој размислува како 
ќе ја пресмета плоштината на сложени 2Д форми (составени од правоаголници) 
нацртани на квадратна мрежа. Потоа во парот дискутираат и го споделуваат своето 
размислување. 

 

 



 

 

 

 
 
 

Тема 5 Работа со податоци 

Знаења/вештини:  

 
       Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

 

 планира и реализира истражувања на прашања од секојдневен контекст; 

 ја проценува можноста да се случи одреден настан поврзан со даден експеримент; 

 го организира сопственото време на начин кој ќе му/ѝ овозможи ефикасно и ефективно да ги оствари поставените цели и да ги 
задоволи сопствените потреби; 

 да соработува со други во остварување на заеднички цели, споделувајќи ги сопствените гледишта и потреби со другите и земајќи ги 
предвид гледиштата и потребите на другите; 

 бара повратна информација и поддршка за себе, но и да дава конструктивна повратна информација и поддршка во                                                        
корист на другите. 

 

 Ставови/ вредности 

 

       Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 
 

 знаењата од математиката наоѓаат примена во многу области на секојдневното живеење; 

 знаењата по математика се неопходни во усвојување на знаењата од други предмети и научни дисциплини; 

 неодговорното и неумешното користење на ИКТ има ограничувања и може да носи ризици за поединецот или општеството; 

 
 

 Содржини (и поими) и број на часови  Примери на активности: 

 



 

 

 

 Читање, собирање, организирање,   

 средување и претставување податоци  

 (столбест дијаграм, линиски дијаграм  

  кружен дијаграм, мод/мода) 

 

   Број на часови: 3 

 Учениците се поделени во групи и секоја група прави истражување на одредено 
прашање, да ги обработи  и  да ги  претстави податоците на различни видови дијаграми. 
Следува презентација на сработеното. 

 

Пример: Една група на ученици прават селектирање на спортски реквизити (јаже, 
одбојкарска топка, обрач, фудбалска топка и сл.) 

 Колку реквизите има во фискултурната сала? Кој реквизит го има најмногу? Кој реквизит 
го има најмалку? Што има повеќе одбојкарски топки или јажиња? и сл. 

Друга групаа истражуваат цени во денари на неколку производи по нивен избор. (Што е 
најефтино/најскапо?...) 

Со добиените податоци учениците  изработуваат дијаграм. Со цел да умееат да 
планираат  и реализираат истражувања на прашања од секојдневен контекст. 

 

 

 Учениците работат самостојно. Наставникот им дели ливчиња со задачи од 
претставување и читање податоци од дијаграм, а учениците имаат за задача да читаат 
податоци од дијаграм, да ги запишат во табела и да одговорат на поставени прашања. 

 

 


