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ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА О ЈЕДНАЧИНАМА 
 

Сажетак: У раду су представљени резултати експерименталне про-
вере утицаја проблемске наставе на ефикасност остваривања програмских 

задатака о једначинама у II и III разреду основне школе. У вези са тим, испи-

тано је и постојање разлике у степену остварености програмских задатака 
о једначинама применом проблемске наставе с обзиром на образовни узраст 

ученика. У сагледавању ефикасности пошлo сe од таксономског модела опе-
рационализације циља и задатака наставе математике. Узорком је обухваће-

но 97 ученика II и III разреда основне школe, а добијени резултати указују на 

позитиван утицај проблемске наставе на степен остварености програмских 
задатака о једначинама на сваком од испитаних образовних узраста. Међу-

тим, није пронађена статистички значајна разлика у успеху ученика различи-
тих образовних узраста. 

Добијени резултати значајни су с аспекта иновирања и мењања орга-

низације наставног процеса у циљу побољшања квалитета наставе, ангажо-
вања ученика и повећања свесне активности и мисаоне активизације у на-

стави математике. 
 

Кључне речи: проблемска настава, ефикасност, програмски задаци 

почетне наставе математике, једначине, таксономија. 

 

 

Пред савремену педагошку теорију и праксу постављају се све 

већи захтеви за проналажење путева и начина унапређивања и модер-

низације наставе математике на свим њеним нивоима, посебно у основ-

ној школи. То, између осталог, подразумева изналажење и примену на-

ставних модела који ће дати боље наставне резултате од уобичајене 

традиционалне наставе.  

Залагање за решавање проблема у настави математике није нови-

јег датума. Бројни су они који су се залагали за то, јер се проблемском 

наставом битно мења позиција ученика у настави, развија интересовање, 

подстиче самосталан рад, развија стваралачко мишљење (Малиновић-Јо-

вановић, 2012: 53-66).  

Тако Р. Ничковић наводи да је „решавање проблема у настави 

облик ефикасног учења који се карактерише:  

а) постојањем тешкоће, новином ситуације противречјем између 

познатог и непознатог,  
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-оригинални научни рад- 



 

 438 

б) свесном, усмереном и стваралачком и што самосталнијом ак-

тивношћу помоћу које ученик тежи да, пре свега, увиђањем односа из-

међу датог и задатог и налажењем нових путева решења, усвоји нова 

знања и створи нове генерализације, применљиве у новим ситуацијама 

учења― (Ничковић, 1977: 91). 

Ј. Ђорђевић истиче да је решавање проблема „стваралачка ак-

тивност којом се у сусрету са посебним захтевима тражи откривање но-

вих решења― (Ђорђевић, 1981: 185). 

На основу различитих појмовних одређења проблемске наставе, 

Милијевић износи њене битне одреднице: проблемска настава је најбр-

жи облик учења, мишљења и стваралаштва; постоје потешкоће и непо-

знате ситуације које треба решити; ученик врши избор и след мисаоних 

операција; проблем се решава усмереном и свесном активношћу сваког 

ученика, тј. увиђањем односа између датог и задатог; током решавања 

проблема ученик пролази кроз духовни немир да би доживео духовну 

смиреност кад га реши; током решавања проблема ученик стиче нова 

знања, ствара нове генерализације и примењује та знања у новим ситу-

ацијама; путем проблемске наставе ученици се оспособљавају за само-

стални истраживачки рад (Милијевић, 2003: 373). 

Због тога, приликом одређења појма проблемске наставе треба 

поћи од следећих карактеристика – истраживачке активности и тра-

жења нових решења. Имајући то у виду, проблемска настава предста-

вља облик индивидуализоване наставе, при чему се индивидуализује 

самостална истраживачка активност ученика и проналажење нових ре-

шења, а то значи усвајање научних истина. Настава и учење усмерени 

су ка самосталном стицању знања, сталној мотивацији и развоју мисао-

них способности ученика током рада који обилује системом проблем-

ских ситуација, које, са одређивањем циља прерастају у проблем. Дакле, 

наставни процес у проблемској настави везан је за проблемску ситуацију 

и решавање проблема. 

За примену проблемске наставе битно је правилно одабирање 

нивоа, тј. степена активности ученика у решавању проблема. Већина 

аутора истиче четири таква степена: проблемски монолог, проблемски 

дијалог, самостално решавање проблема, самостално формулисање и 

решавање проблема. 

Проблемски монолог се користи ако су садржаји наставе потпу-

но нови и не ослањају се на претходно знање и искуство ученика. То су 

информациона и проблемска питања која сам наставник иницира и на 

њих даје одговоре. Ово би био најнижи степен активности ученика.  

Проблемски дијалог подразумева интеракцију на релацији на-

ставник-ученик, односно вођење дијалога између наставника и ученика. 

Наставник пред ученике поставља проблем, указује на могуће методе 

његовог решавања, а дијалогом се изналази метода која води до решења. 
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Уколико ученици уз наставникову помоћ, дијалогом дођу до решења, на-

става и у овом случају задржава својства проблемске наставе јер су уче-

ници у покушају да дођу до решења били активни учесници у решавању 

проблема.  

Самостално решавање проблема представља највиши степен 

активности ученика јер на овом нивоу проблемске наставе наставник 

формулише проблем, а ученици самостално долазе до решења. 

Према томе, циљ проблемске наставе је афирмација ученика у на-

стави као истраживача који испољава иницијативност и стваралачке спо-

собности. Структуру те наставе чине три одвојене структуралне целине: 

стварање проблемске ситуације, решавање проблема, контрола решења. 

Проблемска ситуација, углавном, претходи проблему, а такође 

се јавља и при решавању проблема. Садржи две компоненте: предмет-

но-садржинску и мотивациону. У првој су дати одређени подаци, а дру-

га подразумева одређивање онога што је непознато, а то непознато, у 

неким случајевима, није дато имплицитно. Тај конфликт између позна-

тог и непознатог разрешава се одређивањем непознатог, односно исти-

цањем циља који се има постићи. На тај начин настаје проблем који 

треба решити. 

Решавање проблема представља налажење (откривање) непо-

знатог. Због тога се прво идентификују познати подаци, а онда прона-

лазе непознати и тражи оно што недостаје, а има кључну улогу у реша-

вању проблема (Малиновић-Јовановић, Малиновић, 2013: 84-85). 

Такође, у њој се суштински мења улога наставника који више није 

испоручилац готових знања и решења, већ сарадник и организатор такве 

наставе у којој ће ученици самостално решавати проблеме и тако развија-

ти апстрактно мишљење и менталне способности (Вилотијевић, 2008). 

С друге стране, у настави математике знања се стичу као систем 

појмова и чињеница, при чему се свако ново знање логички надовезује 

на одговарајућа претходна сазнања. Садржаји једне тематске целине 

структуирани су тако да се ланчано могу повезати у низ чији се сваки 

члан може извести, тј. упознати преко садржаја који му претходе у ни-

зу. Појмови се уводе поступно и распоређени су тако да се знања про-

грамских целина стечена у једном разреду надограђују и проширују у 

наредним разредима (Малиновић-Јовановић, 2012: 247-264). Због тога, 

природа и структура математичких садржаја чине наставу математике 

погодном, више него остале наставне предмете, за примену проблемске 

наставе, а самим тим и за испитивање ефикасности њеног деловања у 

пракси. Јер, ефикасност образовања у великој мери зависи од тога како 

се неко образује, да ли је и колико мотивисан за образовну активност и 

какво је његово учешће у том процесу, тј. да ли он ангажује све своје 

умне и стваралачке способности или пасивно усваја готове чињенице.  
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С обзиром на то да је у проблемској настави ученик активни уче-
сник, субјекат наставног процеса при чему свесно уз мисаоне и ствара-
лачке активности усваја знања, испитивање утицаја проблемске наставе 
на степен остваривања програмских задатака у изучавању садржаја о јед-
начинама чини ово истраживање педагошки оправданим и значајним за 
процес образовања. Проблем је актуелан с аспекта педагошког, практич-
ног и друштвеног значаја. Педагошки значај заснива се на потреби за 
иновирањем наставе, односно увођењем иновативних модела који обез-
беђују услове за стицање квалитетнијих и функционалнијих знања. 
Практични значај огледа се у припремању и организацији наставе у којој 
ће бити заступљен модел проблемске наставе. Друштвени значај се огле-
да у потреби савременог друштва за васпитавањем личности која ће са-
мостално трагати и долазити до сазнања, успешно решавати проблеме на 
које ће наилазити и која неће размишљати по „шаблону―. 

 
 

1. Методолошки оквир истраживања 
 
Под појмом – ефикасност образовања подразумева се степен 

остваривања циља и задатака образовања (Педагошки речник, 1967). Ефи-
касност као појам употребљава се и онда када се жели оценити успешност 
деловања целокупног васпитно-образовног система, тј. степен извршења 
основних циљева и задатака школе са становишта друштвених потреба. 
Да би се остварили циљ и задаци образовања, потребно је, између осталог, 
да сам процес образовања буде делотворан, односно ефикасан. Критерију-
ми за оцену ефикасности могу бити различити: 

- количина стеченог знања, умења и навика, 
- квалитет и интензитет тих знања, 
- позитивна измена у понашању васпитаника. 
У нашем случају, ефикасност обухвата количину и квалитет 

знања као степен остваривања програмских задатака наставе математи-
ке у прва четири разреда основне школе. Због тога се у сагледавању 
утицаја проблемске наставе на ефикасност остваривања програмских 
задатака о једначинама, с једне стране, пошло од програмских задатака 
који се односе на ове садржаје који се изучавају у II и III разреду, дате 
у наставном програму математике за основну школу и којима је одре-
ђено шта ученици треба да знају након обраде садржаја. С друге стра-
не, у одређивању квалитета, односно нивоа знања до ког су ученици 
остварили дате програмске задатке пошло се од таксономије циљева и 
задатака наставе.  

Циљ овог истраживања био је да се израде модели извођења 
проблемске наставе и експериментално утврди њихов утицај на сте-
пен остварености програмских задатака о једначинама у II и III разре-
ду основне школе.  
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У оквиру овако постављеног циља издвојени су следећи специ-

фични задаци: 

1. Утврдити утицај проблемске наставе на степен остварености 

програмских задатака о једначинама у II разреду основне школе за сва-

ку категорију знања таксономског модела. 

2. Утврдити утицај проблемске наставе на степен остварености 

програмских задатака о једначинама у III разреду основне школе за 

сваку категорију знања таксономског модела. 

3. Утврдити разлику у степену остварености програмских зада-

така о једначинама у II и III разреду основне школе применом проблем-

ске наставе. 

У истраживању су коришћене: метода моделовања, дескриптив-

на метода и експериментална метода. 

Метода моделовања примењена је у циљу формирања модела за 

учење путем решавања проблема. Притом, извршено је моделовање са-

држаја за реализацију наставе о једначинама у II и III разреду основне 

школе у виду 9 припрема (модела) за реализацију часова, како обраде, 

тако и утврђивања и систематизације. 

Експериментална метода примењена је као експеримент са па-

ралелним групама, те су у ту сврху формиране експериментална група, 

у којој је реализација наставе вршена на основу модела сачињених за 

потребе истраживања, и контролна група, у којој су ученици предвиђе-

не наставне садржаје савладавали на уобичајен начин. Групе су уједна-

чаване према оценама из математике и на основу резултата иницијал-

ног тестирања. 

Дескриптивнa метода коришћена је приликом анализе педаго-

шке документације, наставних планова и програма из предмета Мате-

матика за други и трећи разред основне школе, уџбеника математике и 

годишњих и месечних планова учитеља. Примена дескриптивне методе 

подразумевала је анализу и потребно генерализовање података добије-

них на иницијалном и финалном тестирању у циљу веродостојнијег за-

кључивања. 

У складу са природом проблема и методом истраживања, извр-

шен је избор технике и инструмената истраживања. Од научно-истра-

живачких техника током истраживања примењени су: рад на педаго-

шкој документацији, анализа садржаја и тестирање. 

Увид у педагошку документацију остварен је преко разредних 

књига и друге педагошке документације о ученицима из одељења која су 

учествовала у истраживању. Подаци који су прикупљени из разредних 

књига односе се на: одељење, списак ученика и оцене из математике. 

Техника анализе садржаја коришћена је да би се дошло до пода-

така о описима нивоа знања по квалитету, као и приликом испитивања 

валидности задатака датих у тестовима. Логичком анализом испитана 
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је садржајна валидност датих задатака и утврђено је да ли су задаци у 

складу са захтевима задатим у наставним програмима из предмета Ма-

тематика за II и III разред основне школе, као и да ли су задаци у скла-

ду са нивоима знања које треба да мере, а који су одређени таксоном-

ским моделом. 

Техника тестирања и тест као мерни инструменти коришћени су 

за утврђивање успеха ученика. Коришћени су критеријски тестови ко-

јима је утврђивано шта су и до ког нивоа по квалитету ученици научи-

ли у области планираног. 

Због потреба истраживања наводимо таксономски модел опе-

рационализације циља и задатака наставе математике (Богдановић, 

Малиновић-Јовановић, 2009: 618-632). Модел је подељен на категори-

је хијерархијски поређане према нивоима знања по квалитету. Квали-

тет знања изражава се у степену усвојености чињеница и генерализа-

ција. Зависно од степена усвојености, знање може бити различитог 

квалитета. Таксономија садржи пет главних категорија: препознавање, 

репродукција, схватање, уопштавање и примена и решавање пробле-

ма. За сваку категорију дефинисане су поткатегорије које ближе одре-

ђују садржаје образовних циљева сваке категорије. 

1. Препознавање 
1.1. Упознати појединости садржаја (појмове, чињенице, прави-

ла, појаве): стећи представу о појмовима природног броја, препознати 

предмете (цртеже) који у себи садрже појам, у низу понуђених одгово-

ра препознати тражени податак, правило, принцип и сл. 

1.2. Именовање појединости садржаја (вербално и невербално): 

вербално именовање појмова природног броја, својства операција и ре-

лација; невербално (симболичко) записивање појмова, процеса, правила. 

1.3. Знање значења појединих садржаја: значење броја, релација 

и операција препознати путем перцепције и бројања; знати значење 

вербалних и невербалних симбола. 

2. Репродукција 

2.1. Знати правила повезивања чињеница грађе у целину: пове-

зује научене појмове у оквиру наученог правила (о релацијама и опера-

цијама) с конкретним предметима, али још не разуме та научена прави-

ла, зна појмове, чињенице, принципе, правила и може да их репродуку-

је на репрезентативним примерима, али без дубљег улажења у њихово 

значење. 

2.2. Знати методе класификовања делова садржаја при стварању 

целине: знати начине формирања класа једнакобројних скупова при 

образовању коначног низа природних бројева; знати поступак настанка 

вишецифреног броја помоћу бројевних класа (јединице, хиљаде, мили-

они, ...). 
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2.3. Знати смисао, логику повезивања делова садржаја у целину: 

знати логику записивања бројева помоћу цифара у декадном бројевном 

систему; знати логику ређања природних бројева у коначан бројевни 

низ; знати логику придруживања бројева тачкама бројевне праве. 

2.4. Знати писмено или усмено објаснити градиво према „ориги-

налу―: знати верно образложити својим речима или навођењем примера 

чињенице, повезаност чињеница, узроке, последице и закључке; кори-

стити стечена знања за решавање познатих (шаблонских) задатака, али 

не и код решавања сасвим нових и непознатих. 

Знања на степену препознавања и репродукције су основна зна-

ња и представљају минимум знања која треба да поседује сваки ученик. 

3. Схватање 

3.1. Превођење научених садржаја из једно у друго подручје: 

знати путеве, начине, методе превођења математичких садржаја из опи-

са у цртеж, илустрацију, графикон, схему, модел итд.; знати превођење 

математичког вербалног садржаја у форму математичке симболике и 

обратно. 

3.2. Тумачење садржаја: знати другачије посматрати садржај 

(способност редефинисања); знати уочити скривено значење неког по-

датка (способност увиђања необичног); знати према тезама верно изло-

жити чињенице, извести последице и закључке. 

4. Уопштавање и примена (оперативно знање) 
4.1. Познавање смисла, логике уопштавања: знати логику ин-

дуктивног начина упознавања појмова; познавати смисао генерализа-

ције при усвајању правила, метода и закона (особина) рачунских опера-

ција; изложити садржаје логички и с разумевањем. 

4.2. Знати стечено знање примењивати у пракси: примењивати 

знање у ситуацијама сличним упознатим; знати издвојити битно и ап-

страховати споредно при изграђивању појмова природног броја; знати 

логички поступак долажења до решења задатка. 

5. Креативно (стваралачко) решавање проблема 

5.1. Анализа садржаја проблема и проблемске ситуације: знати 

уочити проблемску ситуацију и дефинисати проблем, рашчланити про-

блем на познате елементе (претпоставке), открити односе међу њима и 

начин повезивања. 

5.2. Синтеза елемената проблема у целину: знати објединити 

елементе у целину (израз, формулу); знати логички поступак долажења 

до решења проблема. 

5.3. Евалуација (процена) решења: знати извршити евалуацију 

према унутрашњим критеријумима, тј. извршити проверу тачности ре-

шења; знати проценити шта ће се десити изменом неких елемената у 

проблему. 
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Аналогно Блумовој таксономији у когнитивном подручју, и ова 
таксономија може се поделити у две групе. У прву групу улазе ниже 
категорије знања и једноставнији облици понашања (препознавање, ре-
продукција, перцепција, памћење), а у другу виши нивои знања (схва-
тање, примена, уопштавање, решавање проблема, интелектуалне спо-
собности). 

Прва група, сходно Блумовој таксономији у когнитивном разво-
ју, којом се стичу основна знања названа је – група за стицање знања, а 
друга група – група за стицање знања с разумевањем, јер све категорије 
те групе подразумевају таква знања.  

За утврђивање ефикасности остваривања програмских задатака, 
а за потребе истраживања, конструисани су критеријски тестови знања 
којима се утврђује шта и до ког нивоа су ученици научили у области 
онога што је планирано у одређеном предмету (Вучић, 1979: 26-35). 

Дакле, предуслов израде ове врсте тестова су унапред формули-
сани васпитно-образовни циљеви наставе или одређеног наставног 
предмета. За сваки програмски задатак се израђују задаци и питања ко-
јима се испитује да ли је циљ постигнут или није.  

Тематски задаци којима се исказује шта ученици треба да знају 
након обраде садржаја о једначинама, дефинисани су на нивоу разреда 
и дати су у наставним програмима математике за основну школу и овде 
их експлицитно наводимо ради даље анализе и интерпретације резулта-
та истраживања:  

1. Програмски задаци у другом разреду: 
Ученици треба да: 
- умеју да решавају текстуалне задатке с једном или две рачун-

ске операције, као и једначине с једном операцијом (на основу веза из-
међу компонената операције); 

2. Програмски задаци у трећем разреду: 
Ученици треба да: 
- знају да решавају једноставније једначине и неједначине у ску-

пу бројева до 1000; 
- успешно решавају задатке дате у текстуалној форми. 
До ког нивоа су ученици остварили тематске задатке, одређује се 

таксономским моделом. Према томе, питања и задаци за потребе тестира-
ња рађени су према захтевима тематских задатака и таксономског модела. 

Конструисана су по два критеријска теста за сваки разред - ини-
цијални и финални тест знања. Иницијални тест је послужио за испити-
вање претходног знања о једначинама, као и за уједначавање експери-
менталне и контролне групе. Финални тест је послужио за утврђивање 
утицаја проблемске наставе на степен остварености програмских зада-
така о једначинама. Тестови су подељени на пет делова од којих сваки 
део садржи задатке који мере одговарајућу категорију знања по квали-
тету, дату у таксономском моделу. Задаци су бодовани према тежини.  
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У тестовима су били заступљени: задаци алтернативног (двостру-

ког) избора, задаци вишеструког избора, задаци допуњавања, задаци от-

кривања веза и односа међу датим елементима и задаци са конструкци-

јом одговора (задаци отвореног типа) који налажу да се кратко одговори 

на дато питање и задаци за решавање (са сложенијим одговором). 

Задаци алтернативног и вишеструког избора, допуњавања и от-

кривања веза и односа коришћени су у категорији препознавања, јер 

поступак долажења до њиховог решења подразумева ову врсту знања. 

Задаци допуњавања, коришћени су и у категорији репродукције, али 

само у случајевима у којима су ученици требали да на основу датих по-

датака у задатку изведу закључке допуњавајући одговарајуће исказе. У 

свим осталим категоријама коришћени су само задаци отвореног типа 

прилагођени категорији знања коју су требали да мере. 

Узорком је обухваћено 97 ученика II и III разреда основне шко-

ле „Радоје Домановић― у Врању. Узорак, школа и одељења су намерни 

и условљени могућностима истраживача.  

Истраживање је реализовано у другом полугођу школске 

2012/2013. године. Током првог полугодишта, анализом педагошке доку-

ментације прикупљени су подаци о ученицима који су били обухваћени 

истраживањем, обављени су прелиминарни разговори са учитељима у 

чијим одељењима се одвијао експериментални део истраживања и сачи-

њени су модели (припреме) на основу којих је реализована настава у 

експерименталним одељењима. Насупрот њима, са учитељима кон-

тролне групе је договорено да планиране садржаје реализују на дотада-

шњи, уобичајени начин. 

Да бисмо могли извршити квалитативно упоређивање знања 

ученика експерименталне групе са знањима ученика контролне групе, 

било је потребно извршити уједначавање група. Уједначавање је извр-

шено на основу резултата које су ученици остварили на иницијалном 

тесту знања и на основу њихових оцена из предмета Математика на 

крају првог полугођа другог, односно трећег разреда. 

Иницијални тест знања, којим су обухваћени задаци који мере 

сваку категорију знања таксономског модела, имао је за циљ да се ис-

питају претходна знања ученика (квантитет и квалитет) о садржајима 

који се односе на тематско подручје Једначине, а који су претходно из-

учавани. Резултати иницијалног теста показују да, и на једном и на 

другом образовном узрасту, не постоји статистички значајна разлика у 

успеху ученика експерименталне и контролне групе на иницијалном 

тесту у целини и по појединачним категоријама знања. Дакле, на осно-

ву показатеља иницијалног теста, Е и К групе су на почетку педаго-

шког експеримента добро уједначене по основу претходних знања уче-

ника о једначинама. 
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Поред уједначавања група у погледу (пред)знања, извршено је и 

њихово уједначавање на основу оцена из математике на крају првог полу-

гођа. Статистички резултати показују да се оцене ученика експериментал-

не и контролне групе из предмета Математика на крају првог полугођа 

другог, односно трећег разреда значајно не разликују, тако да су и према 

овом параметру групе биле уједначене. То је омогућило даљи ток истра-

живања и извођење валидних закључака након његове реализације. 

 

 

2. Анализа резултата истраживања 

 

Анализа резултата извршена је за сваку категорију знања таксо-

номског модела понаособ, као и за укупно постигнуће на финалном те-

сту. Резултати ученика Е и К групе постигнути у сваком делу финалног 

теста, као и на тесту у целини у II разреду дати су у Табели бр. 1. 

 
Табела 1: Статистичка значајност разлика између аритметичких средина  

Е и К групе по категоријама знања и на тесту у целини у II разреду 

Ниво знања Група N АS t Df p 

Препознавање 
Е 26 3.4  

1.08 

 

50 

 

*** К 26 3.1 

Репродукција 
Е 26 7.5  

1.33 

 

50 

 

*** К 26 6.7 

Схватање 
Е 26 11.5  

2.18 

 

50 

 

0.05 К 26 10.1 

Операционалност 
Е 26 16.5  

2.11 

 

50 

 

0.05 К 26 15 

Креативно решавање 

проблема 

Е 26 13.3  

2.7 

 

50 

 

0.01 К 26 8.5 

Укупно постигнуће на 

финалном тесту 

Е 26 52.1  

2.83 

 

50 

 

0.01 К 26 43.6 

 

Анализирајући успех ученика обе групе, уочавамо да су учени-

ци Е групе остварили бољи успех од ученика К групе у свим категори-

јама знања таксономског модела понаособ, као и на финалном тесту у 

целини. Статистичка значајност остварених разлика (у корист Е-групе) 

проверена је израчунавањем t-вредности које указују на то да разлика 

између средњих вредности оствареног броја поена ученика Е и К групе 

није статистички значајна у категорији препознавање и репродукција. 

Овако добијене резултате објашњавамо тиме да су знања на нивоу пре-

познавања и репродукције основна знања и представљају минимум зна-

ња која треба да поседује сваки ученик, па се и уобичајеном наставом 

могу испунити захтеви ових нивоа.  
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Међутим, добијене t-вредности разлике између средњих вред-

ности оствареног броја поена ученика Е и К указују на постојање ста-

тистичке значајности (на нивоу 0.01 или 0.05) у категоријама схватање, 

операционалност, креативно решавање проблема и на финалном тесту 

у целини. На основу тога можемо тврдити да је степен остварености 

програмских задатака о једначинама у II разреду већи применом про-

блемске наставе. 

Остварена разлика у постигнућу између ученика Е и К групе на 

финалном тесту у целини и у оквиру појединих нивоа знања и стати-

стички подаци говоре у прилог нашим очекивањима да ће примена 

проблемске наставе у реализацији садржаја наставе Математике имати 

позитивније ефекте и допринети порасту квалитета знања у односу на 

дотадашњи, традиционални начин рада. Истраживачки приступ садржа-

јима о једначинама, активно и самостално решавање проблема утицало 

је на то да су ученици Е групе у односу на ученике К групе остварили 

боље резултате на финалном тесту у целини и у оквиру продуктивних 

нивоа знања.  

За утврђивање утицаја проблемске наставе на ефикасност оства-

ривања програмских задатака о једначинама у III разреду израчунате су 

просечне вредности оствареног броја поена ученика Е и К групе по ка-

тегоријама знања таксономског модела и на тесту у целини, и на осно-

ву добијених резултата израчунате су одговарајуће t-вредносне разлике. 

Добијени резултати приказани су у Табели бр. 2. 

 
Табела 2: Статистичка значајност разлика између аритметичких средина  

Е и К групе по категоријама знања и на тесту у целини III разреду 

Ниво знања Група N АS t Df p 

Препознавање 
Е 23 4.6 

0.28 43 *** 
К 22 4.4 

Репродукција 
Е 23 11.6 

1.08 43 *** 
К 22 10.5 

Схватање 
Е 23 15.6 

2.3 43 0.05 
К 22 14.2 

Операционалност 
Е 23 18.5 

2.09 43 0.05 
К 22 16.7 

Креативно решавање 

проблема 

Е 23 14.9 
2.35 43 0.05 

К 22 9.3 

Укупно постигнуће на 

финалном тесту 

Е 23 65.2 
2.04 43 0.05 

К 22 55.2 

 

Подаци из Табеле 2 указују на то да у III разреду не постоји ста-

тистички значајна разлика између средњих вредности оствареног броја 

поена ученика Е и К групе у категоријама препознавање и репродукци-



 

 448 

ја, што значи да уобичајена настава не ограничава напредовање учени-

ка на овим нивоима с обзиром на то да се ради о основним знањима ко-

ја треба да поседује сваки ученик. 
Међутим, у категоријама схватање, операционалност и креатив-

но решавање проблема као и на тесту у целини ученици Е групе су 
остварили значајно бољи успех од ученика К групе. Установљено је да 
постоје статистички значајне разлике (на нивоу 0.05) у корист Е групе 
у свим наведеним категоријама знања појединачно, као и на финалном 
тесту у целини. На основу тога можемо закључити да је степен оства-
рености програмских задатака о једначинама у III разреду већи приме-
ном проблемске наставе.  

Резултати истраживања показују да остварена разлика у постиг-
нућима између ученика Е и К групе на финалном тесту није само раз-
лика у квантитету, већ и у квалитету њиховог знања. Статистичка зна-
чајност разлика између просечног броја остварених поена ученика Е и 
К групе на финалном тесту у целини и у оквиру појединих нивоа зна-
ња, резултат је ефикасније реализације садржаја о једначинама приме-
ном проблемске наставе у Е групи у односу на уобичајени начин њихо-
ве реализације примењен у К групи. 

Анализом и статистичком обрадом резултата финалног теста у II 
и III разреду утврдили смо позитиван утицај проблемске наставе на сте-
пен остварености програмских задатака о једначинама у оба разреда. 

Ради утврђивања разлика у степену остварености програмских 
задатака о једначинама између II и III разреда услед примене проблем-
ске наставе, израчунати су проценти остварених поена ученика експе-
рименталних група на оба образовна узраста по категоријама знања и 
на тесту у целини, и представљени Графиконом 1. 

 
Графикон 1: Проценат остварених поена ученика Е група у II и III разреду  

(по категоријама знања и на тесту у целини) 
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Са графикона се уочава да су ученици Е групе у II разреду у 

свим категоријама знања (осим у категорији препознавање), као и на 

тесту у целини остварили незнатно већи проценат поена од ученика Е 

групе у III разреду, што није у складу са нашим очекивањима. 

Статистичка значајност разлика између процената остварених 

поена у II и III разреду по категоријама знања таксономског модела и 

на тесту у целини, проверена је израчунавањем t-вредности. Основни 

статистички показатељи дати су у Табели 3. 
 

Табела 3: Статистичка значајност разлика између процената  

у II и III разреду (по категоријама знања и на тесту у целини) 

Ниво знања Разред N t Df p 

Препознавање 
II 26 

0.71 47 
 

*** III 23 

Репродукција 
II 26 

-0.52 47 
 

*** III 23 

Схватање 
II 26 

-0.94 47 
 

*** III 23 

Операционалност 
II 26 

-0.69 47 
 

*** III 23 

Креативно решавање 

проблема 

II 26 
-0.39 47 

 

*** III 23 

Укупно постигнуће на 

финалном тесту 

II 26 
-0.44 47 

 

*** III 23 

 

На основу података из табеле видимо да статистички значајна 

разлика не постоји ни у једној категорији знања таксономског модела 

ни на тесту у целини. Негативни предзнак за t-вредност показује да је 

настала разлика у корист ученика II разреда. Како не постоји разлика 

између успеха ученика не може се тврдити да је степен остварености 

програмских задатака о једначинама путем проблемске наставе већи у 

III у односу на II разред основне школе. 

На основу оваквих резултата можемо закључити да је проблем-

ску наставу математике могуће изводити са истом успешношћу на раз-

личитим образовним узрастима, у случају када су проблеми прилагође-

ни узрасту ученика и њиховим интелектуалним могућностима. Дакле, 

да би проблемска настава била ефикасна на различитим образовним уз-

растима, мора се водити рачуна о стварним могућностима ученика 

(предзнање, ниво психичког развоја, осетљивост за проблем ...) и о пра-

вилном одмеравању и прилагођавању захтева могућностима ученика.  
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Закључна разматрања 

 

Добијени резултати истраживања потврђују позитиван утицај 

проблемске наставе на ефикасност остваривања програмских задатака 

о једначинама у II и III разреду основне школе. Истраживачки приступ 

садржајима о једначинама, активно и самостално решавање проблема 

утицало је на то да су ученици, који су ове садржаје изучавали на тај 

начин, остварили боље резултате у односу на ученике који нису били 

активни учесници у наставном процесу.  

С друге стране, посматрајући добијене резултате за сваку кате-

горију знања понаособ, видимо да проблемска настава није имала ути-

цаја на знања ученика репродуктивне групе, односно на ученике који 

поседују знања на нивоу препознавања и репродукције. С обзиром на 

то да се ради о основним знањима која треба да поседује сваки ученик 

и која не подразумевају више нивое когнитивног функционисања, ова-

ко добијени резултати су оправдани јер је за постизање ових нивоа до-

вољно примање одређених информација, што се може задовољити ко-

ришћењем репродуктивних наставних метода које подразумева уобича-

јена традиционална настава. Ученици који поседују знање у оквиру 

продуктивне групе таксономског модела (категорије схватања, опера-

ционалности и креативног решавања проблема) значајно су напредова-

ли уз примену проблемске наставе с обзиром на то да су активно уче-

ствовали у наставном процесу и до суштине појмова и њихових карак-

теристичних својстава долазили мишљењем, односно интелектуалном 

обрадом чулних искустава. 

Непостојање статистички значајне разлике на различитим обра-

зовним узрастима може се објаснити тиме да је извођење наставе путем 

решавања проблема имало подједнак утицај на ученике, као и да су 

проблеми били прилагођени њиховим узрасним могућностима. 

Резултати добијени овим истраживањем значајни су с аспекта 

иновирања и мењања организације наставног процеса у циљу побољ-

шања квалитета наставе, ангажовања ученика и повећања свесне актив-

ности и мисаоне активизације у настави математике. 
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PROBLEM SOLVING AND EFFICIENCY OF EDUCATIONAL 

OBJECTIVES ACCOMPLISHMENT IN TEACHING EQUATIONS* 

 
Summary: This paper presents the results of experimental testing the im-

pact of problem solving on the efficiency of objectives accomplishment in teaching 
equations in the second and third grade of primary school. In this regard, it was 

examined the existence of differences in the level of implementation of educational 

objectives about equations by applying the problem solving teaching with the stu-
dents of different ages of education.  

In considering the efficiency of educational objectives accomplishment we 
started from the taxonomy model of educational aims and objectives operationali-

zation in teaching math. The sample included 97 students of the second and third 

grade of primary school. The obtained results indicate the positive impact on the le-
vel of implementation of educational objectives about equations by applying the 

problem solving teaching with the students of each ages of education. 

Obtained results are significant from the aspect of innovating and changing 

the organization of the teaching process in order to improve the quality of teaching, 

students engagement and increase conscious activity in mathematics classroom. 
 

Key words: problem solving, efficiency, specified objectives of initial teac-

hing of mathematics, equations, taxonomy. 
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