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УЛОГА И ЗНАЧАЈ ИСТОРИЈЕ МАТЕМАТИКЕ У НАСТАВИ 

 
Сажетак: Историја математике, као део свеопште историје и 

општељудске културе, прича о томе како су настајали математичке појаве 

и проблеми, у којој мери су повезани са праксом, било да су из ње настали или 

да су настајали у људској глави и нашли примену у пракси, како су текле 
тежње за уопштавањем и доказивањем научних претпоставки. Она пред-

ставља базу савремене научне методологије и један је од најважнијих извора 
процеса мишљења. Чињенице које се изучавају у настави математике наста-

ле су много векова раније, дакле, само у историјском контексту и амбијенту 

оне могу у потпуности да се разумеју. Често и сам методички пут при фор-
мирању математичких појмова одвија се на начин како су ти појмови и 

настали: непосредним бројањем, мерењем, запажањем итд. реалних објека-
та. Циљ нашег рада јесте да покажемо зашто је потребна историја мате-

матике у настави и да укажемо на начине како да историја математике 

наёе више места у настави математике. У раду ће се разматрати општа 
историја математике, њена образовна и васпитна улога у настави математи-

ке, биће истакнуте чињенице о томе зашто је потребна шира заступљеност 

историје математике у настави, даће се предлози како да се постигне шира 
заступљеност елемената историје математике у настави, сагледаће се ста-

ње заступљености елемената историје математике у настави у свету. 
 

Кључне речи: историја математике, настава математике, васпитна 

улога историје математике, шире увоёење историје математике у наставу.  

 

 

Историја математике  

Све што видимо око себе, сваки изум, кретања у природи, настанак 
и нестанак небеских тела, све је прожето математиком. Математика је 
постојала и пре појаве разумног човека, а са њим, она је добијала обличја 
преко бројања, мерења, формула. Дуг је пут сваког математичког појма од 
конкретног до апстрактног. Предмет изучавања математике мењао се из 
епохе у епоху. Древна математика Египта, Кине, Вавилона и Индије изуча-
вала је искључиво аритметику. Тада бисмо рекли да је математика наука о 
бројевима. Стари Грци искључиво су се бавили геометријом, и бројеве су 
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такоёе испитивали геометријским путем. У њихово време бисмо рекли да 
је математика наука о бројевима и геометријским облицима. Природа и 
предмет математике су се променили појавом Декартове (Descartes, R., 
1596-1650) аналитичке геометрије, као и Њутновог (Newton, I., 1642-1727) и 
Лајбницовог (Leibntz, G.W., 1646-1716) диференцијалног и интегралног 
рачуна. У основи те математике налазили су се покрет и промена и настала 
је ера променљивих величина. Тада би се рекло да је математика наука која 
проучава број, облик, кретање, промену и простор. На тој математици засни-
вале су се физика, механика и астрономија. Модерна математика, која настаје 
крајем XIX века, не бави се само праксом, тј. применом математике у разли-
чите сврхе, већ се стварају и теорије, као и сасвим нове гране математике. 
Данас постоји преко 70 различитих математичких области. Почетком и током 
XX века јављају се многе апстрактне математичке теорије чији се предмет 
изучавања не поклапа са до сада изнетим. Споменимо алгебарске структуре 
(група, прстен, поље), структуре поретка (дефинисане релацијом поретка), 
тополошке структуре (околина, граница, непрекидност), програмирање, тео-
рију алгоритама, теорију вероватноће, математичку статистику, оптимизаци-
ју итд. Ништа у математици није скоковито, једно следи из другог и само 
ако знамо историјски пут, знаћемо чиме се математика бави, шта изучава у 
садашњости и шта ће изучавати у будућности. 

Карактеристике математике неке епохе, па тако и савремене мате-
матике, можемо схватити само у садејству са математичким достигнућима 
у прошлости. Пети Еуклидов постулат отвара пут стварању нових, нееу-
клидских геометрија, а ове отварају путеве стварању још апстрактнијих 
математичких конструкција и аксиоматско-дедуктивних система. Матема-
тика је била наука о просторним и количинским односима, али данас 
доминирају структуре и њен предмет изучавања је много шири. Појам гра-
ничне вредности и функција раније су везивани за математичку анализу, 
али су ти појмови данас далеко превазишли ту уску примену. Теорија мере 
и интеграције своје дубоке корене има у античкој математици. Њутн се по 
овом питању изразио сликовито, говорећи да то што је он видео даље од 
осталих може да захвали гигантима на чијим је леёима стајао.  

Неки научници не увиёају корист од изучавања историје математи-
ке, осим културолошке, а историју математике сврставају у историјску 
науку. Они сматрају да се нова сазнања и идеје не ослањају на прошло, да 
прошло може бити кочница у прогресу, да су многе теорије застареле, нау-
ка иде напред са новим идејама и представама, које у прошлости нису 
биле. Иако историја изучава епохе и степен њиховог развоја, мало ћемо у 
уџбеницима историје наћи степен развоја математике, науке и технике. На 
срећу, многи велики математичари су схватили неопходност изучавања 
историје математике и дубоко проникли у њу. На тај начин они помажу да 
ниједан део математичког система не оде у заборав. Старе идеје и матема-
тичке творевине изненада васкрсавају и добијају нову форму. 

Човеку је неопходно да зна шта подстиче развитак математичких 
идеја, које су то методе испитивања, како су постављани и решавани про-
блеми. Такоёе, морамо знати које су то основне етапе у развоју математи-
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ке. Одговори на та питања немају само културно- историјски значај, већ и 
значај за развој савремене науке. Само ако знамо прошлост, утврдићемо 
садашњост и одредити путеве будућности. Један од најпознатијих матема-
тичара са подручја бивше Југославије, професор Владимир Девиде (1925-
2010), који се бавио проблемима историје и филозофије математике, исти-
цао је следеће: „Онај који под појмом „математика‟ мисли (или поступа 
као да тако мисли) да је то синоним за „математика данас‟, гријеши; ако 
потцјењује све оно шта су учиниле претходне генерације, неће учинити 
оно што ће учинити генерације које долазе. Ако пак не прихвата оно што 
стварају генерације које надолазе, ни оне њега неће прихватити. А све се 
то манифестира и мора манифестирати и у приступу проблемима наставе 
математике“ (Девиде, 1975). 

Слично, разматрајући значај историје математике у очувању кон-

тинуитета прошлости и садашњости Е. Стипанић истиче: „У математици, 

као и у свакој другој науци, врло је важно разматрати 'садашње' у вези са 

'прошлим', јер се 'садашње' развило из 'прошлог', а исто тако 'будуће' ће се 

развити из 'садашњег'. Проучавање 'прошлог' у свакој науци, па и у мате-

матици, претвара се у средство којим се појми 'садашње' и предвиёа 'буду-

ће' и тако се осмишљава развитак сваког математичког појма и његове 

целовите теорије као историјски процес у оквирима развитка опште дру-

штвене праксе, односно у директној или индиректној вези са њом... Ова-

кав приступ математичким појмовима и теоријама, са становишта њихове 

генезе и њиховог развитка, и њихова конкретна реализација у процесу 

математичког образовања, откривају веома важне елементе тог образова-

ња које је неопходно интегрисати у савремену општу културу ” (Стипа-

нић, 1979: 103).  

Историјом математике су се бавили врхунски и значајни математи-

чари свих времена. Иза себе су оставили низ књига и радова из ове обла-

сти. Споменимо на руски преведене књиге Лапласа (Laplase, P.S., 1749-

1827) Опит философии веројатностеј (Москва, 1908) и једног од највећих 

француских и светских математичара Поенкареа (Poincare, A., 1854-1912) 

О науке (Москва 1983). Група француских математичара, под псеудони-

мом Никола Бурбаки (Nicolas Burbaki), написала је (1960. и 1969.) књигу 

Елементи историје математике (руски превод Очерки по истории мате-

матики, Москва, IL, 1963). Најопштију историју математике написао је 

немачки математичар и историчар Мориц Кантор (Moritz, C., 1829-1920) 

Vorlesungen über Geschichte der). Велики руски математичар Колмогоров 

(Колмогоров, А.Н., 1903-1987) написао је двадесетак историјско-матема-

тичких радова. За најпотпунију историју математике XIX века многи сма-

трају књигу Феликса Клајна (Klein, F., 1849-1925) Vorlesungen über die Ent-

wicklung der Mathematik im XIX Juhrhundert, I,II, Berlin, 1926-1927. Темељ 

математике као науке постављен је у старој Грчкој, у VI веку пре наше 

ере. Грчки научници не објашњавају само КАКО нешто урадити уз приме-

ну математичког апарата, већ и ЗАШТО је то тако. Почињу да доказују 



 70 

оно што тврде. Потпуну историју математике старе Грчке даје Sir Thomas 

Heath у два тома A History of Greek Mathematics (Dover Publications, Inc., 

New York, 1981).  

На наш језик је преведена, и доживела је неколико издања, књига 

америчког математичара Дирка Стројка (Struik, D.) Кратак преглед исто-

рије математике (Завод за издавање уџбеника, Београд, 1969). Ово је 

била прва и једина књига на српском језику која је садржала преглед исто-

ријског развитка математике од стварања првих математичких појмова до 

математике XX века. Важна је и књига, преведена на хрватски, Е.Т. Бела 

(Bell, E.T.) Велики математичари (Накладни завод знање, Загреб, 1972). 

Веома интересантно и популарно писана књига, намењена широком кругу 

читалаца, преведена на наш језик, јесте књига Денија Геёа: Папагајева 

теорема (Геопоетика, Београд, 2000). 

Од књига из историје математике, које су директно намењене уче-

ницима и наставницима, и које обраёују историјат идеја и појмова из 

школских математичких садржаја, споменимо следеће: Б. В. Гнеденко Вве-

дение в специальность математика (Наука, Москва, 1991., књига је пре-

ведена на српски језик), Глейзер История математики в школе (Просве-

шение, Москва, 1983) и К. А. Малыгин Элементы историзма в преподава-

нии математики в средней школе (Государственное учебно-педагогиче-

ские издательство министарства просвешения РСФСР, Москва, 1958).  

Велики руски математичар Гнеденко износи следеће разлоге због 

којих треба изучавати историју математике:  

„1. историја математике даје нам широку слику развоја саме мате-

матике, настанка њених појава и проблема, повезивања са праксом, тежње 

за уопштавањем и доказивањем научних претпоставки; 2. историја мате-

матике је део свеопште историје која прича о томе како је човечанство 

самим развојем догаёаја било присиљено да развија математику и да се 

користи њеним резултатима; 3. историја математике је један од услова 

савременог развоја математике; 4. она је база научне методологије и један 

од најважнијих извора анализе процеса мишљења; 5. историја математике 

доприноси усавршавању наставе математике; 6. историја математике је 

део општељудске културе“ (Гнеденко, 1996: 132). 

Гнеденко (1996) истиче још један значајни момент у важности исто-

рије математике истиче, а то је решавање методолошких проблема матема-

тике. Кроз историју математике ми сазнајемо: који су извори нових праваца 

математичке мисли, како су настајали и како су се развијали математички 

појмови, зашто математички резултати налазе примену у најразноврснијим 

областима практичне људске делатности, итд. Темељи нових научних сазна-

ња већ су постављени у далекој прошлости историје математике.  

У раду Вводная лекция (1963) Гнеденко се осврће на још неке 

моменте који указују на значај историје математике. Указујући на чињени-

цу да је време универзалиста, попут Леонарда да Винчија (1452-1519), 

Ојлера (Euler, L., 1707-1783) и Михаила Ломоносова (1711-1765), давно 
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прошло и да влада време уских специјалности које не виде повезаност нау-

ка, Гнеденко истиче да општи ход наука, на глобалном плану, може да 

сагледа само историја наука. Такоёе, историја математике ће помоћи да се 

шире схвати предмет математике. Математика није само прост скуп теоре-

ма и дефиниција, већ и систем знања. Будући научници морају знати ода-

кле извире математички проблем, шта он може дати другој науци, у чему 

је моћ математике, како наука која није природна описује природу. Сва та 

питања имају несумњиво филозофско значење. Савремена наука и техника 

захтева различите математичке методе, не увек савремене. Те математичке 

методе откриће им само историја математике. 

И Лајбниц (Leibniz, G.F., 1646-1716) је истицао значај упознавања 

историје математике. Говорио је: „Веома је корисно сазнати како се дошло 

до значајних открића, нарочито оних до којих се није дошло случајно, већ 

снагом ума. То је корисно не само због тога што преносе сваком своје и 

подстиче друге да постижу такве успехе, већ и због тога што познавање 

метода којим се дошло до значајних открића води развоју вештине истра-

живања” (цитат према Гнеденко, Б.В., 1996: 131). 

Српски математичари који су се бавили историјом наставе матема-

тике били су: Димитрије Нешић (1836-1904), Михаило Петровић (1868-

1943), Антон Билимовић (1879-1970), Милош Радојчић (1903-1975), Иван 

Бандић (1903-1973), Ђуро Курепа (1907-1993), Ернест Стипанић (1917-

1990) и други. 

Један од наших највећих прегалаца у области историје математике 

био је професор др Драган Трифуновић (1930-?). Докторирао је из области 

историје математике на животу и делу Михаила Петровића Аласа, година-

ма био руководилац сталног семинара за историју математике и механике 

на Математичком институту и написао значајан број радова из ове обла-

сти. Најзначајније његово залагање је да се направи историја математике у 

Срба. Треба истаћи брошуру др Трифуновића, коју је издао Клуб младих 

математичара „Архимедес“, а која се односи на Програм истраживања у 

националној историји математике за период од осам векова. Ово је био и 

покушај да се активирају наставници у школама на свим нивоима, као и да 

научне установе учествују у реализацији овог Програма. Предвиёене су 

две групе истраживања: (1) израда научних и стручних чланака, студија и 

расправа; (2) израда монографија о појединим математичарима и области-

ма математике.  

Математички институт у Београду се од првих дана свога постоја-

ња (1946) бави истраживањима из области историје математике, механике 

и астрономије. Поменимо неке од значајних радова из ове области: Јован 

Карамата (1902-1987) О резултатима Михајла Петровића; Богдан Гаври-

ловић (1864-1987) О диференцијалним једначинама Пол Пенлевеа; Никола 

Салтиков (1866-1961) О Марину Геталдићу, Декарту, Поенкареу. Још 

далеке 1949. године (до 1957) Институт је издао Еуклидове Елементе у 

преводу и са коментарима професора Антона Билимовића, Хилбертове 

Основе геометрије (1957) и Лобачевскова Геометријска истраживања из 



 72 

теорије паралелних линија (1951). Значајно је да је у децембру 1981. годи-

не Научно веће математичког института у Београду донело одлуку о осни-

вању сталног Семинара за историју математичких и механичких наука. 

За руководиоца семинара изабран је др Драган Трифуновић. Треба посеб-

но истаћи да су запажено место на Семинару имале теме везане за матема-

тику у српском народу. У оквиру Математичког института Семинар издаје 

сталну серију Историја математичких и механичких наука, где се обја-

вљују саопштења са Семинара. Такоёе, издају се и књиге из области исто-

рије математике. 

На Математичком факултету у Београду данас се предаје предмет 

Историја математике. На српском језику од значајнијих књига историје 

математике споменимо још и: Е. Стипанић Путевима развитка матема-

тике (Вук Караџић, Београд 1988), М. Божић Преглед историје и филозо-

фије математике (Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 

2002), З. Лучић Огледи из историје математике (Службени гласник, Бео-

град, 2009). Ту је и неколико научно-популарних књига у којима се налазе 

садржаји из историје математике: М. Дејић Тајни свет математике 

(Нолит, Београд, 1990), С. Недовић Математичко-историјски мозаик 

(Архимедес, Београд, 2004), М. Шулић Математика у малом прсту 

(Алтерс, Београд, 2012), Д. Трифуновић Михаило Петровић Алас (Дечје 

новине, Горњи Милановац, 1982), Т. Станковић, М. Милутиновић О мате-

матици и математичарима (приватно издање, Београд, 1998), С. Црвен-

ковић 450 година велике вештине почетак алгебре (Просветни преглед, 

Београд, 1996) итд. 

 

Историја математике и настава 

За разлику од других човекових делатности (уметност, друштвене 

науке), у математици је старо и ново уско повезано, карике су истог ланца. 

Ако наставник то не схвати, његова настава је формализована и стерилна, 

без душе. Знања која стичу без културолошке димензије, ученици тешко 

схватају и брзо заборављају. У настави математике ученици често форми-

рају одреёене математичке појмове на начин како су ти појмови и настали: 

непосредним бројањем, мерењем, запажањем реалних објеката. Наравно, 

ученици не пролазе потпун историјски пут (који некада траје вековима) у 

формирању одреёених математичких појмова, већ се за то користе најкра-

ћи путеви које је припремила методичка прерада одреёених садржаја. 

Да би предавање било успешно и потпуно, поред добре стручности 

и знања чињеница које се деци излажу, наставници морају да познају исто-

ријску проблематику проблема које презентују деци. Чињенице које се 

изучавају у настави математике настале су много векова раније, дакле, 

само у историјском контексту и амбијенту оне могу у потпуности да се 

разумеју. Нарочито, када се појам први пут формира код деце, треба обра-

тити пажњу на његов историјски пут. Ово ће подстаћи ученике на шира 

размишљања од пуке формалности, а час ће бити успешнији.  
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O важности „историјске методе“ говори и Р. Дугас: „Приступити 

усвајању историјског метода у настави математике из више разлога је 

оправдано. Најважнији нам се чини што математика има прилично важне 

компоненте у опште образовно-васпитном процесу који су недовољно 

познати у настави, а њихово објављивање без сумње би имало одјека у 

савременој настави математике која не може бити успешна и организована 

без свести о својој историји. Без оваквих односа у настави математике није 

могуће ни одбацити присутна претеривања о појединим епохама, научни-

цима и њиховим резултатима који се предају у школама различитог узра-

ста. Сигурно је да у пројектима рада на историјском методу у настави 

математике однос према научној и педагошкој прошлости треба довести 

на релације научних и друштвених критеријума у анализи и процени, а 

што њихова настава захтева“ (Dugas, 1961: 339). 

Треба нагласити да примена историјске методе о којој говори 

Дугас зависи од спреме наставника. Уколико је наставник широко образо-

ван и познаје историјске токове појмова које излаже, он ће своју наставу 

уздићи на виши ниво и ученике заинтересовати за усвајање садржаја. 

„И у почетној настави математике, као и касније, учитељи могу 

користити чињенице из историје математике да би заинтересовали учени-

ке за материју коју обраёују. Гаус је имао 9 година када је успео за трен 

ока да сабере бројеве од 1 до 100. Ученицима ће бити интересантно да 

сазнају начин како је он то радио. Талес је помоћу сенке измерио висину 

Кеопсове пирамиде, због чега је проглашен за једног од 7 мудраца Старога 

света. На сличан начин, ученици и сами могу да мере висину било ког 

објекта из своје околине, а да се не пењу на њега. Већина великих матема-

тичара свој таленат и прва открића испољавали су у годинама које имају 

ученици разредне наставе. Причање пригодних анегдота о великим мате-

матичарима на најбољи начин доприноси васпитању примером. Уколико 

деца заволе математичара, заволеће и његово дело. Првобитно, људи су 

користили прсте руку за рачунање. И сада, деца у почетку свога школова-

ња, за рачунање користе прсте. Интересантно је поучити их како помоћу 

прстију могу да извршавају аритметичке операције. Разна мерења у приро-

ди могу довести ученике до формирања појма дужине, површине или 

запремине, баш онако како су то чинили стари Египћани живећи крај реке 

Нил. Слично као и стари Египћани, ученици могу добити прав угао помо-

ћу канапа са чворовима“ (Дејић, 2010: 11). 

На следећем примеру показаћемо како историјски пут развоја 

неког појма представља и методички пут формирања тог појма. 

 Процес формирања појма природног броја има дуготрајан и сло-

жен историјски пут. Том процесу претходи уочавање једнакобројности 

меёу различитим скуповима. У почетку то својство није одвајано од кон-

кретне природе скупова. На пример, људи су првобитно знали да два рибо-

ловца имају једнако уловљених риба, али то нису изражавали никаквом 

посебном речју која би упућивала на назив неког броја. 
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Даље, виши развој људског друштва доводи до неопходности да се 

бројност једних скупова изрази преко бројности других скупова, тј. зајед-

ничко својство – једнакобројност сада се усваја као нешто што није везано 

за конкретну природу самог скупа (његових елемената). У овој фази разво-

ја један скуп се узима као узор (карактеристичан скуп) са којим се пореде 

сви остали скупови, код којих се занемарује својство елемената и који су 

једнакобројни са тим скупом. Да би човек, на пример, саопштио да је 

видео пет птица, он је говорио да птица има колико и прстију на једној 

руци. У тој фази бројеви добијају називе, најчешће једнаке називима 

карактеристичног скупа. Зависно од тога шта се узимало за карактеристи-

чан скуп, за исти број употребљаване су различите речи, различито се 

говорило за 4 рибе, а различито за 4 камена. 

На крају, занемарујући својство елемената и њихов распоред код 

коначних једнакобројних скупова и апстрахујући њихово заједничко свој-

ство – бројност, долази се до броја у „чистом виду“, тј. до апстрактног пој-

ма броја. Тај број је у почетку био неодвојив од скупа. Говорило се „две 

јабуке“, „два дрвета“ итд. Много хиљада година требало је да проёе, па да 

човек схвати само реч два (без именовања конкретног скупа) као заједнич-

ко својство свих скупова са по два елемента. 

Историјски пут броја од конкретног ка апстрактном представља 

и методички пут формирања појма природног броја код деце. У почетку 

деца придружују елементе једног скупа елементима другог скупа (без пре-

бројавања елемената) и уочавају који скуп има више, који мање елемената 

и да ли су једнакобројни. Мало дете још док не научи да броји, поклапају-

ћи шаке зна да прстију има једнако на обе руке. При упореёивању елеме-

ната два скупа користимо 1-1 придруживање. У следећој фази издваја се 

један карактеристичан скуп са којим се упореёују остали скупови. Тако 

деца могу уочити 5 прстију, а затим упореёивати остале скупове са по 5 

елемената и говорити да имају елемената колико и скуп уочених прстију. 

Наравно, процес усвајања појма природног броја код деце у школама 

методички је тако обликован да је само налик на онај историјски, али мно-

го бржи. Уочавајући једнакобројност скупова придружених уоченом – 

карактеристичном, изговара се и назив броја, а затим записује симбол. 

Коришћење симбола, без везивања за значење, представља апстрактно 

поимање броја (Дејић, М. 2010: 14). 

Иако математички појмови (број, права, круг, ..., операције и рела-

ције) у свом коначном, формализованом облику нису материјалне приро-

де, изучавање историјског развоја тих појмова показује да већина њих 

воде порекло од реалних ствари. Математички појмови настају под 

директним утицајем праксе – аритметика настаје из бројања предмета; гео-

метрија из мерења дужина, површина, запремина итд. 

Ученици ће лако усвојити формализоване појмове ако се до њих 

долази природним путем, често оним којим је човек и дошао до њих броја-

њем, посматрањем, мерењем. 
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Д. Трифуновић, (1996: 7) наводи следеће разлоге због којих је 

историја математике потребна у школама: „1. да се неприкосновени час 

математике учини богатијим и занимљивијим; 2. да предмет придобије 

ёаке заљубљенике у свет бројева и облика; 3. да ёак добије знања која 

шире његову општу културу, 4. да наставник постане богатији предавач; 5. 

да наставник добије могућност личног рада у својој науци и струци и учи-

ни га достојанственијим, са лепотом коју оригинално стваралаштво пру-

жа“ (Трифуновић, 1996: 7). Аутор даље констатује да у нашим школама 

свега овога нема. 

Историјски развитак математике указује на то да је математичко 

знање огромно и да се стално све више увећава. Од целокупног матема-

тичког знања бира се само један мали фонд који се трансформише у облик 

погодан за преношење ученицима. Одабирањем математичких садржаја и 

њиховом трансформацијом у облик погодан за усвајање од стране ученика 

настаје наставни предмет Математика. 

Без обзира на то што се одабрани и трансформисани наставни 

садржаји стално осавремењавају, они су у сталном заостатку за математи-

ком као науком. Сведоци смо да се данас у школама изучавају садржаји 

који су настали много векова пре.  

   

Васпитне вредности историје математике у настави 

Историја математике у настави, поред образовне, има и велику вас-

питну улогу. Та улога се огледа у следећем:  

- Озбиљна наука се лакше приближава деци кроз историју матема-

тике. Настава постаје интересантнија и живља.  

- Ученици уочавају да је математика производ стваралачке делат-

ности људског генија током хиљада година, а не тренутна инспирација 

„неких паметних људи“. Сваки математички модел плод је вековног хвата-

ња импулса природе.  

- Ученици ће научити да до стваралаштва треба да проёу дуг и 

напоран пут и да уложе много умног напора, као што су то радиле генера-

ције пре њих.  

- Настава математике обилује задацима проблемског карактера. 

Деци, нарочито даровитијој, треба задавати проблеме и учити их принци-

пима њиховог решавања. Врхунац у решавању проблема јесте када се 

доживи „аха“ ефекат, решење сине одједном, неочекивано, а често и на 

необичним местима. Чин озарења биће ближи ученицима, ако се посма-

трају велики математичари и моменти њиховог „аха“ ефекта. Ако ученици 

знају какав су све пут пролазили математичари да би дошли до својих 

открића, знаће и на малим школским примерима да иду сличним путем. О 

значају историје математике за стваралаштво, Лајбниц каже: „Веома је 

корисно сазнати како је дошло до значајних открића, нарочито оних до 

којих се није дошло случајно, већ снагом ума. То је корисно не само због 

тога што преносе сваком своје и подстичу друге да постижу такве успехе, 
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већ и због тога што познавање метода којим се дошло до заједничких 

открића води развоју вештине истраживања“ (Лајбниц 1858: 392, видети и 

Гнеденко, 1996: 131).  

- Приликом стваралаштва поред низа рутинских математичких 

корака, које може да изведе сваки математичар, често постоји бар један, 

пресудан, који је резултат блеска оригиналне идеје. Историја математике 

поседује низ поучних примера о овоме. Један од најлепших доказа, Еукли-

дов доказ да простих бројева има бесконачно много, може да послужи као 

пример поседовања тог „пресудног корака“ (видети Дејић, М. 2005).  

- Биографије великих људи често могу да нам послуже да извучемо 

корисне закључке који могу поучно и васпитно да делују на ученике. У 

Дејић, М. (1998) проучене су биографије низа значајних математичара. 

Уочено је да се даровитост за математику испољава веома рано, чак и на 

предшколском нивоу, што упућују на потребу организованијег рада на 

идентификацији и изналажењу ефикаснијег облика рада са даровитим уче-

ницима. Брига за надарене велике математичаре често је потицала од 

њихових родитеља и они су им били први учитељи. Значајно је запазити и 

то да су о будућим великим математичарима често бринули већ афирмиса-

ни велики математичари. Ово упућује на чињеницу да су велики матема-

тичари ствараоци не само на пољу чисте науке, већ и на пољу педагошког 

рада. Велики математичари, дакле, имају и велике учитеље. Поука за наше 

услове јесте да талентоване могу да уче само талентовани. Још једна зна-

чајна црта уочава се код великих математичара, а то је велики рад. Без 

рада нема стваралаштва и надареност не долази до изражаја.  

- Ако се математичке теорије посматрају само кроз њихову коначну 

формулацију, без њихове историјске интерпретације, ученици могу стећи 

погрешну слику о математици као некаквој вештачкој творевини, која слу-

жи умним имагинацијама, без икакве везе са праксом и применама у њој. 

Значај учења математике ученицима ће бити ближи када, кроз историјске 

чињенице, схвате да је математика од свог настанка па до данас играла јед-

ну од најзначајнијих улога у свим делатностима човека. Ток историје науч-

но-техничког прогреса усмерило је баш математичко откриће диференци-

јалног и интегралног рачуна чији су ствараоци били Њутн и Лајбниц.  

- Час математике са обрадом историјских чињеница добија култу-

ролошку димензију. 

-Ученици лакше усвајају знања ако иду путем формирања појма, 

којим се тај појам формирао кроз историју. Историја математике ученици-

ма треба да дочара настанак појма на његовом изворишту и укаже на при-

родан и логички пут до његове највише апстракције. Ученицима ће бити 

веома корисно да сагледају пут којим су ишли ствараоци, како је текао 

процес од идеје до објављивања резултата. 
На крају овог дела цитирамо великог руског математичара Гнеден-

ка, који, говорећи о значају историје математике за васпитање младог 
нараштаја, каже: „За васпитање младог нараштаја историја науке је важна 
само по себи и не узимајући у обзир њен значај за развој савременее науке. 



 77 

На примерима из историје омладини треба улити љубав према истражива-
њу новог, према стваралаштву и научној честитости. Примери великих 
стваралаца и историје науке, њихова упорност у савлаёивању тешкоћа у 
стању су да инспиришу младе људе за слична остварења. Талентоване 
појединце такво васпитање може да подстакне на избор научне каријере, а 
остале навикава на упоран рад, на перманентно изналажење пута који би 
максимално био примерен решавању проблема који стоји пред њима. На 
примерима стваралачког живота научника и историје њихових открића 
могу се инспирисати ученици за истраживање непознатог, да им се улије 
поверење у њихове стваралачке снаге и жеља да их испробају при решава-
њу задатака који се постављају пред савремену науку, праксу и наставу“ 
(Гнеденко 1996: 138). 

 

Предлози за увођење историје математике у наставу 

Оно што недостаје наставницима и ученицима, то је непостојање 
књига и методичких упутстава из историје наставе математике. Ако 
наставници и наёу историјске чињенице у вези са темом коју обраёују на 
часу, недостаје методичко упутство које ће их научити како и у којој мери 
да употребе елементе историје математике везане за тему коју обраёују.  

Можемо констатовати да је историја математике из наших школа 
протерана, у наставним програмима је нема, а избегава се и у уџбеницима. 

Д. Трифуновић (1980) предлаже следећи програм рада на историји 
математике у настави: 

1. Семинари:  предлаже се да стручна удружења организују семи-
наре на којима би се наставници практичари едуковали у вези са коришће-
њем историје математике у настави.  

2. Часописи: предлаже се да у часописима за ученике (на пример 
Математички лист и Тангента) буду више заступљене теме из историје 
наставе математике. Ове теме треба да прате наставни програм. Такоёе, 
теме из историје математике треба више да наёу место у часописима наме-
њеним наставницима (Настава математике, Настава и васпитање, 
Педагогија, Педагошка стварност итд.). 

3. Уџбеник: предлаже се писање посебних уџбеника из историје 
математике. Оваква пракса је позната у Русији, Француској, Италији и 
Румунији. Књиге треба да су одвојене за основну и средњу школу. Садр-
жај оваквих уџбеника треба у потпуности да прати наставни програм мате-
матике. Наставник би у склопу припреме размотрио и све историјске 
чињенице у вези са наставном јединицом коју обраёује.  

4. Лексикон математичких знакова и симбола може да буде веома 
користан, нарочито при увоёењу нових математичких симбола. Тада би се 
из лексикона сазнао њихов историјски пут, зашто има облик који има, ко 
је први користио тај симбол, какви су други облици итд. 

Мишљења смо да су веома корисни акредитовани програми на 
којима би наставници стицали знања и неопходне бодове за лиценцу. 
Нажалост, таквих програма нема. Друштво младих математичара Архиме-
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дес већ годинама држи разне семинаре за наставнике математике и не рет-
ко се представљају и теме у вези са историјом наставе математике. Такоёе, 
математички конгреси, који се одржавају сваке четврте године, одвајају јед-
ну секцију за наставу и историју математике. Мало је уџбеника који при 
обради неког математичког појма износе његов историјски развој. У уџбе-
ницима који су намењени студентима, будућим наставницима практичари-
ма треба да се наёе лексикон математичких симбола и термина и кратак 
историјски преглед појмова које ће будући наставници користити у пракси.  

Треба нагласити да примена елемената историје математике у сми-

слу о коме смо излагали ни у ком случају није историцизам и не сме да 

буде то. Превише историјског материјала, који би се учио само ради уче-

ња, оптеретио би математичку наставу. 

Методичка препорука је да се не претерује са историјским чињени-

цама и не замагљује суштина теме која се обраёује. Довољно је, када се 

спомене име неког математичара, дати неку анегдоту из његовог живота, 

осветлити његово дело или појам везан за његово име. Да би деца лакше 

усвојила појам који се обраёује, треба дати кратак историјски развој тог 

појма. Довољно је на сваком часу издвојити до 5 минута за историјске 

чињенице, што ће знатно повећати интересовање за математику и побољ-

шати дисциплину на часу. Поред саопштавања неопходних историјских 

чињеница, везаних за појмове који се обраёују на редовним часовима, еле-

менте историје математике можемо обраёивати на часовима додатне 

наставе. Историјске теме ученици треба да разраёују неколико дана, а 

затим на кружоцима дискутују о разраёеним темама. Многа, иста, историј-

ска питања могу се обраёивати у оквиру различитих разреда и у различи-

тим контекстима.  

Интересантно је мишљење које износи J. F. Queir´o. (2010) да еле-

менти историје математике не треба да се користе до 6. разреда, до тада је 

довољно да се стичу основна знања и технике, а проширивање на историј-

ски контекст би само бунило децу и изазвало озбиљне сметње и конфузи-

ју. На пример, ако покушавамо да научимо децу нека два или више алго-

ритама, како је то кроз историју раёено, одвући ћемо децу од суштине и 

неће бити у стању да науче ниједан. Идеја учења више алгоритама повећа-

ва разумевање основног концепта, али нагласак на разумевању код млаёе 

деце је погрешан. Измеёу 6. и 8. разреда указују се прилике за занимљиву 

употребу историјских материјала. Децу треба мотивисати биографијама 

познатих математичара, чије се име спомиње, на пример Питагора, Талес, 

Архимед. Различите технике рачунања, број, теореме итд., могу бити вео-

ма интересантни ученицима ако се сагледају у историјском контексту. 

Ипак, овакви садржаји не морају да се уврсте у наставне програме, већ се 

остављају наставнику да процени када треба да их користи. Крајем средње 

школе, а нарочито на универзитету, елементе историје математике треба 

интензивније користити. В. Ј. Katz, (2000) даје конкретне примере како то 

радити. Мишљења смо да Историја математике треба да се уврсти као оба-

везан предмет на наставничким факултетима који спремају будуће матема-
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тичаре. Наставник мора да поседује ширу културу и да познаје појмове 

које изучава у комплетном контексту, па и историјском. Нарочито истра-

живачи треба да познају историју математике.  

Треба нагласити да се значај историје математике не огледа у изу-

чавању биографија знаменитих математичара, нити само на детаљан опис 

пута којим је прошла математика. За историју математике значајно је 

осмишљавање тог пута. Историја математике је и живи организам који 

временом мења свој садржај и који на нов начин прилази свом предмету 

изучавања. Историја математике је део опште историје човечанства.  

 

Место историје математике у математичком образовању  

у неким земљама 

Изнета су нека сазнања у вези са историјом математике у настави у 

нашој земљи. Како је у вези са овим питањем у иностраним земљама, 

сазнајемо из истраживања под покровитељством ICMI-ја (International 

Commission on Mathematical). Износимо нека сазнања (Fauvel, J., Maanen, 

J.V., 2002). 

Министарство културе и образовања Аргентине у основама општег 

образовања ученика (старости до 14 година) ставља фокус на осам битних 

тачака које треба постићи у оквиру математичког образовања. Једна од 

ових тачака је да ученици треба да схвате вредност математике у култури 

и друштву, кроз историју и у садашњости. Без обзира на ово, ни у једном 

званичном документу нема речи о коришћењу историје математике у 

оквиру самог курикулума.  

У оквиру математичког силабуса у Аустрији, као један од општих 

циљева наставе од 9. до 12. разреда (али не и обавезан) наводи се да би 

ученици требало да стекну знања о развоју математичких појмова кроз 

историју (нпр. у деветом разреду о развоју схватања појма функције, у 

десетом разреду о историјском значају логаритама, у једанаестом разреду 

о историјским аспектима калкулуса). У уџбеницима математике од 5. до 8. 

разреда, постоји известан број текстова из историје математике (од неко-

лико редова до неколико страница) о математичким појмовима, али и о 

познатим математичарима попут Ал-Харезмија, Архимеда, Кардана, Ера-

тостена итд.  

У Бразилу не постоји обавезан национални курикулум, већ се раз-

ликује од једне до друге регије. Ипак, постоји листа националних параме-

тара који су на неки начин преузели ову улогу. У оквиру параметара (5-8. 

разред), дат је снажан нагласак на историју математике. Истиче се да мате-

матика није и не треба да представља само скуп знања, већ такоёе и скуп 

процеса и праксе који су настајали и развијали се временом као одговор на 

људске потребе и радозналост. У параметрима се такоёе наводи да се 

математика не сме посматрати одвојено од осталих предмета, а још мање 

одвојено од окружења. Наводе се четири средства за учење математике у 

оквиру наставе: решавање проблема, историја математике, информационе 
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технологије и игре. Сматра се да историја математике може значајно 

допринети процесу наставе и учења математике. Представљајући ученици-

ма математику као људску креацију, указујући им на потребе различитих 

култура кроз различите историјске периоде, вршећи пореёење измеёу 

математичких појмова и процеса у прошлости и садашњости, наставник 

има више могућности да код ученика развије наклоност и позитивне ста-

вове и вредности у сусрету са математичким знањем. Ипак, без обзира што 

се наставницима указује на предности коришћења историје математике, 

мало пажње је посвећено и томе како то учинити.  

У Кини се након 1949. године почело радити на већем укључивању 

кинеске историје математике. Спроведена су многа истраживања о древној 

кинеској математици. Приликом састављања нових математичких уџбени-

ка користили су се кинески еквиваленти за неке математичке појмове и 

резултате (нпр. Питагорина теорема се обраёује под именом Гоу Го теоре-

ма, Паскалов троугао под именом Јанг Хуиев троугао, Кавалиеријев прин-

цип као Цу Генгов принцип и сл.) У Кини око 95% школа је 1996. године 

усвојило унифициране националне уџбенике, у оквиру којих је шеснаест 

тема укључивало садржаје историје математике. Ипак, без обзира на ово, 

показало се да мали број наставника користи садржаје историје математи-

ке као помоћни материјал у настави, осим оних садржаја који се тичу 

образовања за патриотизам. Кинеско Министарство образовања 1996. 

године у оквиру програма математичког курикулума помиње историју 

математике само у контексту подстицања патриотизма меёу ученицима.  

У Данској историјски аспекти математике представљају обавезну 

компоненту вишег средњег образовања (10-12. разред) од 1980. године. 

У оквиру курикулума се наводи да ученици морају да стекну познавање 

елемената историје математике и математике у културном и друштвеном 

контексту.  

У Италији веза историје математике и наставе математике има 

веома дугу традицију. У прилог овоме иду публикације у математичким 

журналима, које потичу из 1900. године, намењене ученицима у којима 

историја математике представља једну од основних тема. Ова оријентација 

ка историјској перспективи у настави математике присутна је и у сада-

шњим програмима математике у Италији. На пример, од ученика старости 

од 14 до 16 година очекује се да на крају виших разреда средње школе 

буду способни да ставе у историјску перспективу неке кључне моменте 

еволуције математичког мишљења. У пракси постоји и користи се неколи-

ко књига из области историје математике које су писане или преведене на 

италијански језик.  

 
Закључак 

Општи закључак би био да је историја математике мало заступље-
на у настави математике и да је њена заступљеност зависна од воље 
наставника да је шире користе. Ипак, постоје начини да се она шире кори-
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сти у настави, а на неке начине смо указали у раду. Најефикаснији начин 
је да се елементи историје математике инкорпорирају у уџбенике матема-
тике, на местима где треба и са потребном мером.  

Видели смо да се у неким страним земљама не придаје велики значај 
елементима историје математике у настави, али и да у неким (Бразил, Кина, 
Италија) историја математике игра значајну улогу у наставном процесу.  
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF HISTORY  
OF MATHEMATICS IN TEACHING 

 
Summary: The history of mathematics, as part of all history and universal 

human culture, tells about the origin of mathematical phenomena and problems; to 
which extent they are connected to practice, either because they grew from it, or 
they developed in the human mind and found their application in practice; the ten-
dencies for generalization and confirmation of scientific hypotheses etc. It represents 
the basis of modern scientific methodology, and is one of the most important sources 
of the thinking process. The facts studied in the course of mathematics education 
appeared many centuries ago, and they can therefore be completely understood only 
in the historical context and ambiance. The very methodical way during the formation 
of mathematical concepts often develops in the same way in which those concepts first 
appeared: by direct counting, measuring, noticing etc. real objects. The aim of our 
work was to show why the history of mathematics is needed in education, and to point 
out some ways in which the history of mathematics can find more space in mathema-
tics teaching. In the work, we will discuss the general history of mathematics, its edu-
cational role in teaching mathematics, we will draw attention to some facts why a 
wider presence of the history of mathematics is needed in teaching, will give some 
suggestions how to achieve a wider presence of the history of mathematics elements 
in teaching, and we will examine the extent to which the elements of the history of 
mathematics are present in education in the world. 

 

Key words: history of mathematics, mathematics teaching, educational 
role of the history of mathematics, wider introduction of the history of mathematics 
in teaching.  
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