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ВоведВоведВоведВовед    
 

 

Наставната програма по математика за четврто одделение на деветгодишното основно образование е преземена од Меѓународниот 

центар за наставни програми (Cambridge International Examination) и адаптирана од страна на Бирото за развој на образованието. 

Одобрување на адаптирањето на наставната програма е добиено од експертите на Меѓународниот центар за наставни програми 

(Cambridge International Examination). 

Наставната програма содржи збир на развојни наставни цели од наставниот предмет математика.  Во нив детално  

се опишува што ученикот треба да знае или што би требало да може да направи во секоја година од основното образование.  

Наставните цели обезбедуваат структура за поучување и учење и препорака кои способности и знаења на ученикот можат да се 

проверат. 

Наставната програма по математика е поделена на пет подрачја: Броеви/Математички операции, Геометрија, Мерење, Работа со 

податоци и Решавање проблеми.  Првите четири подрачја се поткрепени со подрачјето Решавање проблеми, во коешто се опишани 

техниките, вештините и примената на знаењето и стратегиите во решавањето проблеми.  Мисловните стратегии се, исто така, клучен 

дел на подрачјето Броеви.  Оваа наставна програма се фокусира на принципи, шеми, системи, функции и односи така што учениците 

можат да го применат математичкото знаење и да развијат холистичко разбирање за предметот.  Наставната програма по математика 

за четврто одделение на основното образование дава солидна основа врз која можат да се надградуваат понатамошните фази на 

образованието. 

Наставната програма се реализира со фонд од 5 часа неделно, односно 180 часа годишно. 

Наставната програма на Кембриџ е изградена на вредностите на Кембриџ и најдобрата практика во училиштата.  Таа е посветена на 

целта да се развијат ученици коишто ќе станат одговорни, иновативни и ангажирани во едно активно и креативно учење. 

 

Деловите од наставната програма што се однесуваат на оценувањето, просторните услови за реализирање на наставата и нормативот 

за наставен кадар се додадени согласно член 25 став 5 од Законот за основно образование. 
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Наставна програма за IV одделениеНаставна програма за IV одделениеНаставна програма за IV одделениеНаставна програма за IV одделение    
    

Подрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултати    
 

БројБројБројБрој    

Броеви и систем на броеви 

• Чита и пишува броеви до 10000. 

• Брои нанапред и наназад четирицифрени броеви во единици, десетки, стотки и илјади. 

• Разбира што претставува секоја цифра во трицифрениот или четирицифрениот број и ги разложува на илјади, стотки, десетки 

и единици. 

• Ја разбира месната вредност  на десетинките и стотинките во децималните записи, во одреден  контекст, на пр:должина. 

• Почнува да користи децимални записи со десетинки и стотинки, во контекс на должина, на пример должина од 125 cm ја 

запишува во метри. 

• Собира или одзема четирицифрен број со полна  десетка, стотка или илјада, на пр: 3407 + 20 = 3427. 

• Множи и дели  трицифрени броеви со 10 (решението е цел број со прогресија до децимален број) и го разбира резултатот; 

почнува да множи и  дели броеви со 100. 

• Препознава содржатели на ( броеви деливи со )  5, 10 и 100 до 1000.  

• Заокружува трицифрени и четирицифрени броеви до најблиската десетка или стотка. 

• Умее да го одреди местото на број до 1 000 на необележана бројна низа или обележана со десетки и стотки. 

• Проценува каде припаѓа трицифрениот или четирицифрениот број   на необележана  бројна низа од 0 до 1000 или на 

необележана бројна низа  од 0 до 10 000. 

• Споредува парови од трицифрени или четирицифрени броеви, користејќи ги знаците „>“ и „<“ и наоѓа број помеѓу нив. 

• Користи негативни броеви во одреден контекст, на пр:температура. 
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• Препознава и продолжува бројна низа, чии членови се броеви добиени со броење во константни чекори, продолжувајќи ја 

низата и под нулата кога брои назад. 

• Препознава парни и непарни броеви. 

• Донесува општи заклучоци за збирови и разлики на парни и непарни броеви.  

 

• Препознава мешани броеви, на пр. 1 �

�
, 2

�

�
 и 5




�
. 

• Подредува дропки и мешани броеви на бројна низа, на пр. го користи знаењето дека �
�
 се наоѓа на половина од  �

�
 и 




�
, дека  

2

1
1 се 

наоѓа на половина меѓу 1 и 2. 

• Споредува и подредува две или повеќе дропки со ист именител (половини, четвртини, третини, петтини, осмини или десетини). 

• Почнува да поврзува правилна дропка со дел од целината или како група од предмети. 

• Почнува да разбира едноставни соодноси ( размер ) , на пр:сликата е една петина од  големината на вистинско куче. Кучето  е 

долго  25 cm на сликата,значи е долго  5 × 25 cm во реалниот живот. 

• Препознава еднаквост помеѓу дропките: �
�
,  �

�
 и 

��
; �

�
 и �

�
 ; �


 и �

��
. 

• Користи еднаквост за да ги подреди дропките, на пр: �

��
  и 


�
. 

• Ја разбира еднаквоста на децимален број со една децимала со дропка со именител 10. 

• Разбира дека �
�
 е еквивалентно на 0,5 и 

��
. 

• Ги поврзува дропките со делење.  

• Наоѓа половини, четвртини,третини, петтини, осмини и десетини на форми и природни броеви. 

    

    

Математички операцииМатематички операцииМатематички операцииМатематички операции    

Мисловни стратегии 

• Брзо одредува парови двоцифрени броеви чии збир е 100,на пр: 72 + "  = 100. 

• Брзо одредува парови броеви, содржатели на 50 ( деливи со 50 ), чии збир е 1000, на пр: 850 + "  = 1000. 

• Одредува правилни дропки со збир  1, на пр: 

�
 + "  = 1. 
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• Ја знае таблицата за множење и делење со  2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 и 10 . 

• Препознава и почнува да ги знае содржателите на  2, 3, 4, 5 и 10 (најмногу помножено по 10 ). 

• Собира три или четири мали броеви, за да формира парови броеви до 10 или 20. 

• Собира три двоцифрени броеви, содржатели на 10, (собира три полни десетки )на пр. 40 + 70 + 50. 

• Собира и одзема трицифрен број  со број  блиску до содржател на 10 или 100 (полна десетка или полна стотка ), на пр. 367 – 198 

или 278 + 49.  

• Собира парови двоцифрени броеви, избирајќи соодветна стратегија. 

• Одзема двоцифрени броеви, избирајќи соодветна стратегија. 

• Одзема броеви, кои се близу до содржатели на 100 ( полна стотка ), на пр: 304 – 296. 

• Одзема едноцифрени  броеви од броеви кои малку надминуваат полна стотка, на пр: 304 – 8. 

• Множи едноцифрени броеви.  

• Го разбира и применува комутативното својство на множењето. 

• Го разбира резултатот од множењето и делењето на трицифрени броеви со 10. 

• Брзо ги удвојува целите броеви до 50, броевите со полна десетка до 500 и броевите со полна стотка до 5000, и ги дели на 

половина. 

 

Собирање и одземање 

• Собира трицифрени броеви. 

• Одзема двоцифрени броеви од трицифрени броеви. 

• Одзема трицифрени броеви. 

 

Множење и делење 

• Удвојува двоцифрени броеви. 

• Множи полни десетки од 10 до 90 со едноцифрен број. 

• Множи двоцифрен број со едноцифрен број. 

• Дели двоцифрени броеви со едноцифрени броеви( резултатот да не е поголем од 20). 
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• Одлучува како да го заокружи резултатот после делењето , за да даде одговор на проблемот.  

• Разбира дека множењето и делењето се инверзни операции. 

 

    

    

    

    

    

ГеометријаГеометријаГеометријаГеометрија    

Форми и геометриско размислување 

• Препознава, опишува, претставува, црта и прави  некои  2Д и 3Д форми.  

• Разликува многуаголници (вклучувајќи четириаголници), според бројот на  прави агли, дали се правилни или неправилни и 

дали се симетрични.  

• Препознава и црта (со слободна рака) линија на симетрија на  2Д форми и шаблони. 

• Визуализира 3Д форми од 2Д мрежи, црта и прави мрежи. 

• Наоѓа примери на  форми и  симетрија во околината и во уметноста. 

 

 

Положба и движење 

• Опишува и препознава  положба на квадрат на мрежа на квадратчиња каде што  редовите и колоните се обележани со бројки 

и/ или букви. 

• Знае дека аглите се мерат со степени и дека цел круг има 360° или 4 прави агли и дека правиот агол е 90°. 

• Ги споредува и подредува аглите помали од 180°. 

• Црта на  шема според однапред дадени упатства. 
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МерењеМерењеМерењеМерење 

Должина, маса и зафатнина 

• Избира и користи стандардни мерни единици и нивните кратенки (km, m, cm, mm, kg, g, l and ml) за проценка, мерење и 

запишување на должина, маса и зафатнина. 

• Знае да ги користи врските помеѓу познатите единици за должина, маса и зафатнина; го знае значењето на „кило“, „центи“ и 

„мили“. 

• Користи децимални записи  за запишување на резултатите од мерењето  (каде што е потребно) ,на пр:1,3 m, 0,6 kg, 1,2 l. 

• Точно чита и толкува интервали на делумно нумерирани скали и истите ги запишува. 

 

 

Време 

• Го чита и кажува времето  до најблиската минута на аналогни и дигитални 12-часовни часовници. 

• Гледа на часовник и го кажува времето претпладне и попладне. 

• Чита едноставен распоред и календар. 

• Пресметува  временски интервали. 

    

Плоштина и Периметар 

• Црта правоаголници, го мери и пресметува нивниот периметар.  

• Разбира дека плоштината се мери во квадратни единици , пр: cm2. 

• Наоѓа плоштина на правоаголни 2Д форми нацртани на мрежа од квадрати преку броење на квадратите. 

 

Работа со податоциРабота со податоциРабота со податоциРабота со податоци    

Организација, категоризација и прикажување на податоците 

• Одговара на прашања за тоа кои податоци треба да се соберат, организираат, презентираат и интерпретираат во табели, 

дијаграми, графикони, табели на честота, пиктограми (симболи кои ни претставуваат 2, 5, 10 или 20 единици) и столбести 

дијаграми(интервали дадени во двојки, петки, десетки или дваесетки) 
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• Ги споредува  добиените резултати претставени на скали со различни интервали.  

• Користи Венов или Каролов дијаграм за да групира податоци и објекти според два или три критериуми. 

 

    

Решавање проблемиРешавање проблемиРешавање проблемиРешавање проблеми    

Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми 

• Избира соодветни мисловни или пишани стратегии за пресметување кои вклучуваат собирање или одземање. 

• Ги разбира секојдневните мерни единици за должина, маса, зафатнина и време и ги користи за решавање едноставни 

проблеми. 

• Ги проверува резултатите од собирањето со промена на местото на собироците или со одземање на еден број од резултатот. 

• Го проверува одземањето со собирање. 

• Го проверува множењето со користење различни техники, на пр: проверка 6 · 8 = 48 со множење 6 · 4 и негово  удвојување. 

• Го проверува делењето со помош на множење, на пр:множи 4 · 12 за проверка  на 48 : 4. 

• Ги препознава врските меѓу 2Д формите и ги идентификува разликите и сличностите меѓу 3Д формите. 

• Проценува и ја определува приближната вредност  и го проверува резултатот.    

 

Користење на разбирање и стратегии во решавање проблеми 

• Измислува приказна со броеви за пресметки, вклучувајќи ги во контекст мерните единици. 

• Ги објснува причините за изборот на стратегијата  кога  множи или дели. 

• Избира стратегија за да најде одговори на проблеми  со собирање и одземање,  објаснува и покажува  како дошол до резултатот. 

• Истражува и решава проблеми и сложувалки со броеви,на пр:логички проблеми. 

• Користи листи  и табели за систематско решавање на проблеми. 

• Ја опишува  и продолжува бројна низа , на пр: 7, 4, 1, –2 ... и ги препознава односите меѓу секој број. 

• Препознава едноставни односи меѓу формите,на пр:овие многуаголници се сите правилни бидејќи... 

• Испитува едноставни тврдења со наоѓање на примери кои го задоволуваат или не го задоволуваат тврдењето. 

• Усно и писмено  го образложува начинот на решавање и размислување; поставува хипотези (претпоставки ) и ги проверува.   
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ВоведВоведВоведВовед    
 

Наставната програма по математика за шесто одделение на деветгодишното основно образование е преземена од 

Меѓународниот центар за наставни програми (Cambridge International Examination) и адаптирана од страна на Бирото за развој 

на образованието. Одобрување на адаптирањето на наставната програма е добиено од експертите на Меѓународниот центар за 

наставни програми (Cambridge International Examination). 

Наставната програма содржи збир на развојни наставни цели од наставниот предмет математика.  Во нив детално се опишува 

што ученикот треба да знае или што би требало да може да направи во секоја година од основното образование.  Наставните 

цели обезбедуваат структура за поучување и учење и препорака за тоа кои способности и знаења на ученикот можат да се 

проверат. 

Наставната програма по математика е поделена на пет подрачја: Броеви и систем на броеви, Математички операции, 

Геометрија, Мерење, Работа со податоци и Решавање проблеми.  Првите четири подрачја се поткрепени со подрачјето 

Решавање проблеми, во коешто се опишани техниките, вештините и примената на знаењето и стратегиите во решавањето 

проблеми.  Мисловните стратегии се, исто така, клучен дел на подрачјето Броеви.  Оваа наставна програма се фокусира на 

принципи, шеми, системи, функции и односи така што учениците можат да го применат математичкото знаење и да развијат 

холистичко разбирање за предметот.  Наставната програма по математика за шесто одделение на основното образование дава 

солидна основа врз која можат да се надградуваат понатамошните фази на образованието. 

Наставната програма се реализира со фонд од 5 часа неделно, односно 180 часа годишно. 

Наставната програма по математика за шесто одделение е изградена на вредностите на Кембриџ и најдобрата практика во 

училиштата.  Таа е посветена на целта да се развијат ученици коишто ќе станат одговорни, иновативни и ангажирани во едно 

активно и креативно учење. 

Деловите од наставната програма што се однесуваат на оценувањето, просторните услови за реализирање на наставата и 

нормативот за наставен кадар се додадени согласно член 25 став 5 од Законот за основно образование. 
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Наставна програма за Наставна програма за Наставна програма за Наставна програма за VVVVI I I I одделениеодделениеодделениеодделение    
    

1.1.1.1. Подрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултати    
 

Броеви и систем на броевиБроеви и систем на броевиБроеви и систем на броевиБроеви и систем на броеви    
 

• Брои нанапред и наназад во дропки и децимални броеви, на пример, во чекори за 
�

�
 и за 0,1  до цел број (и под нула). 

• Знае што претставува секоја цифра во целите броеви до еден милион . 

• Знае што претставува секоја цифра во децималните броеви со една или две децимали. 

• Множи и дели цел број од 1 до 10 000 со 10, 100 или 1000 и го објаснува резултатот. 

• Множи и дели децимални броеви со 10 или со 100 (при делењето решението да биде најмногу со две децимали)  

• Разложува двоцифрен број на множители. 

• Одредува заеднички содржатели, на пр. за 4 и 5. 

• Заокружува цели броеви до најблиската десетка, стотка или илјадарка. 

• Заокружува децимален број со две децимали на една децимала или на цел број. 

• Проценува и заокружува  големи броеви, пр. 255 256 е поблиску до 255 300; 260 000 е поблиску до 300 000. 

• Подредува и споредува позитивни броеви до еден милион и негативни цели броеви, користејки „>“, „<“  и „=“ . 

• Го наоѓа местото на четирицифрен број на бројната права од 0 до 10 000. 

• Подредува броеви со најмногу две децимали (броевите се со различен број на децимали). 

• Препознава и знае да продолжи (дополни) бројна низа. 

• Препознава и употребува децимални броеви со најмногу три децимали, во контекс на мерењата. 

• Препознава парни и непарни броеви и броеви добиени со множење со 5, 10, 25, 50, 100 или 1000. 
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• Донесуваопшти заклучоци за збирот, разликата и производот на парниоте и непарните броеви.  

• Ги знае простите броеви до 20 и може да ги одреди сите прости броеви помали од 100.  

• Се запознава со основата на декадниот броен систем и неговиот развој. 

• Споредува дропки со исти именители или дропки со именители кои се содржат едни во други , на пр. 
3

4
 со 

7

8
 . 

• Препознава  еднакви дропки, пр. 
50

100
  = 

5

10
 = �

2
  

• Одредува еднаквост на дропка и децимален број. 

• Подредува мешани броеви и го наоѓа нивното место меѓу целите броеви на бројната права.  

• Запишува дропка поголема од 1 (неправилна дропка ) во мешан број , на пр. 
17

8
  во  2 

1

8
. 

• Ги сведува дропките на нескратливи дропки. 

• Претвара правилна дропка во децимален број со делење . 

• Го разбира процентот  како стоти дел од целината и умее да ги изрази 
�

�
,

�

�
,

�

�
,

�

��
,

�

���
 како проценти. 

• Одредува проценти од  форми и цели броеви. 

• Решава едноставни проблеми со размер.  
 

Математички операцииМатематички операцииМатематички операцииМатематички операции    
    
Мисловни стратегии 
    

• Ги знае фактите за собирање и одземање на броеви до 20 , како и паровите децимални броеви со една децимала чии што збир е 1, на 

пр. 0,4 + 0,6. 

• Брзо одредува парови децимални броеви со една децимала  чии збир е 10, на пример, 7,8 + 2,2 и парови децимални броеви со две 

децимали чии што збир е 1, на пример, 0,78 + 0,22. 

• Ги знае и ги применува признаците за деливост со 2, 4, 5, 10, 25 и 100. 
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• Ја користи месната вредност и фактите за броеви за да собира и одзема двоцифрени броеви и трицифрени броеви деливи со 10, на 

пр. 560 + 270.  

• Ја користи месната вредност и фактите за броеви за да собира и одзема парови децимални броеви, на пр. 2,6 + 2,7; 0,78 + 0,23.  

• Собира и одзема децимални броеви со една децимала, од кој еден е блиску до цел број, на пример, 5.6 + 2.9; 13,5 - 2,1. 

• Собира и одзема броеви од кој еден е блиску до број делив со 10, 100 или 1000, на пр. 3127 + 4998; 5678 - 1996. 

• Множи и дели броеви, со примена на правилата за множење и месната вредност, на пр. 0,8 · 7;  4,8 � 6. 

• Множи полни десетки, на пр. 30 · 40 или полна стотка и полна десетка, на пр. 600 · 40. 

• Дели двоцифрен со едноцифрен број, вклучувајќи и делење со остаток . 

    
Собирање и одземање 
 

• Собира броеви со ист или различен број на децимали. 

• Собира и одзема броеви со ист или различен број на децимали, во контекст на должини. 

• Одредува разлики помеѓу позитивни и негативни броеви, помеѓу два негативни броја (преку температура или на бројна права). 

 
Множење и делење 
    

• Множи броеви деливи со 10, на пример, 30 · 40 или деливи со 10 и 100, на пример, 600 · 40 .  

• Множи два броја од кои едниот е блиску до полна десетка, на пр. 39 · 3 преку 40 · 3 � 3. 

• Множи преполовен еден број и дуплиран друг број, на пр. пресметај  35 · 16 како 70 · 8. 

• Ги користи знаењата за броеви за да генерира нови знаења за множење на пр. таблицата со  17 од  табелиците со 10 и 7 . 

• Множи двоцифрен, трицифрен и четирицифрен број со едноцифрен и двоцифрен број (вклучувајќи ги и парите). 

• Дели трицифрени броеви со едноцифрени, вклучувајќи и делење со остаток, и дели трицифрени броеви со двоцифрени броеви (без 

остаток). 
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• Дели децимален број со две децимални места со едноцифрен број. 

• Го запишува одговорот при делење со 2, 4, 5, 10 или 100, како  мешан број или децимален број . 

• Ги поврзува дропките со делење и одредува дропки кои содржат десетинки и стотинки.  

• Ги знае и ги применува законите кои се однесуваат на множењето (без задолжително користење на  термините комутативен, 

асоцијативен и дистрибутивен закон). 

 
ГГГГеометријаеометријаеометријаеометрија    
Форми и геометриско размислување 

 

• Препознава и класифицира различни видови многуаголници и разбира  зошто дадена 2Д форма е многуаголник или не.  

• Црта и опишува 3Д форми. 

• Препознава и опишува четириаголници ( вклучувајќи паралелограм, ромб и трапез ) и ги класифицира според аглите, страните и 

паралелноста на страните. 

• Препознава и користи 2Д форми за претставување на 3Д форми, користејќи мрежи.  

• Проценува и црта остар и тап агол, и мери агол со агломер за да измери до најблискиот степен. 

• Проверува дали збирот на аглите во триаголникот е 180°, на пример, со мерење или со превиткување на  хартија; одредува големина 

на внатрешни и надворешни агли во триаголник.  

 
Положба и движење 
 

• Чита и внесува координати  во сите квадранти . 

• Пресликува многуаголник (со страни кои не се паралелни или нормални на оската на симетрија) со осна симетрија, транслација  или 

со ротација за 90о околу едно негово теме. 
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ММММерењеерењеерењеерење    
 
Должина, маса и зафатнина 
 

• Избира и користи основни мерни единици и пишува и чита резултати од мерењето со две или три децимали.  

• Претвора од една во друга соодветна мерна единица, користејќи и децимални броеви до три децимали. 

• Ги толкува мерењата добиени со користење на различни мерни инструменти. 

• Црта и мери отсечки  до центиметар и милиметар. 

• Ги знае традиционалните мерки кои сеуште се користат, на пример милја и знае приближно колку метри содржи. 

 

Време 
 

• Ги препознава и ги разбира единиците за мерење на времето (секунда, минута, час, ден, недела, месец, година, деценија и век). 

• Претвара една единица за мерење на времето во друга. 

• Го кажува времето користејќи 24 часовни дигитални и аналогни  часовници. 

• Споредува време на дигитален и аналоген часовник, на пр.разбира дека петнаесет до четири е подоцна од 3.40 . 

• Чита и користи распоред ( програма) направен за 24 часа. 

• Пресметува временски интервали дадени во дигитална и аналогна форма.  

• Користи календар за да пресмета временски интервали во денови, недели или месеци. 

• Пресметува временски интервали во денови, месеци и години. 

• Знае дека времето е различно во различни временски зони во светот. 
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Плоштина и периметар 
 

• Мери и пресметува плоштина и периметар на правилни форми.  

• Проценува плоштина на неправилна форма, со броење на квадрати.  

• Пресметува периметар и плоштина на едноставни форми, кои може да се поделат на правоаголници. 
    

    
РРРРабота со податоциабота со податоциабота со податоциабота со податоци    
 
Организација, категоризација и претставување на податоци 
 

• Решава проблем со претставување, извлекување и толкување на податоци од табела, графикон и дијаграм, на пример, линиски 

дијаграм за растојание и време, табела за претварање на валути, табели за честота (фреквенција)  и столбести дијаграми за 

групирани податоци. 

• Одредува мод и ранг на податоци од соодветна ситуација, на пример од научен експеримент. 

• Започнува да одредува медијана и аритметичка средина на податоци. 

• Наоѓа примери на примена на статистиката во секојдневниот живот. 
 

 
Веројатност 
 

• Употребува поими од веројатност за да дискутира за настаните (за веројатноста да се случи настанот или не и за настани кои имаат 

иста веројатност да се случат). 
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РРРРешавање проблемиешавање проблемиешавање проблемиешавање проблеми    
 
Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми 
 

• Избира соодветни и ефикасни ментални стратегии и стратегии со запишување за пресметувања кои вклучуваат собирање, 

одземање, множење и делење. 

• Ги разбира секојдневно користените мерки за должина, тежина, зафатнина, температура и време, и врши едноставни пресметувања. 

• Го проверува собирањето во различен редослед  (со групирање) кога се собираат повеќе броеви; врши проверка со одземање. 

• Препознава 2Д и 3Д форми и врските меѓу нив, на пример  напречен пресек на квадар е правоаголник.  

• Проценува и ја определува приближната вредност при пресметувањето, на пр.заокружува и врши проверка. 

 
 

Користење на разбирање и стратегии во решавање на проблеми 
 
• Го објаснува изборот на одреден метод за прикажување на пресметувањето и ја објаснува постапката . 

• Ги користи постоечките и новостекнатите знаења и доаѓа до одредени заклучоци.  

• Логички  ги анализира и решава проблемите со броеви и математичките сложувалки.  

• Користи листи и табели за систематско решавање на проблемот. 

• Препознава односи меѓу броеви и умее обопштените тврдења дадени со зборови да ги запише со симболи и променливи, на пр. вториот 

број е двапати поголем од првиот и зголемен за 5 (n, 2n+5); сите броеви зголемени 3 пати и намалени за 1 ( 3n-1 ); збирот на аглите во 

триаголникот е 180°. 

• Поставува и решава текстуални проблеми со сите четири операции. 

• Решава едноставни текстуални проблеми со размер. 
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• Препознава еднаквост помеѓу децимален број, процент и дропка со именител 2, 10 и 100, и го користи ова за да ги подреди дропките, на 

пр. 0,6 е повеќе од 50%  и помалку од 
�

��
   . 

• Поставува, анализира и ја подобрува хипотезата ( претпоставката ), објаснува и оправдува методи, резонира, користи стратегии, или усно 

донесува заклучоци.



 

 

 

 

Cambridge International Examination 

Биро за развој на образованието 

 

 

 

НАСТАВНА ПРОГРАМА 

М А Т Е М А Т И К АМ А Т Е М А Т И К АМ А Т Е М А Т И К АМ А Т Е М А Т И К А    
за VIза VIза VIза VIIIII    одделениеодделениеодделениеодделение    

деветгодишно основно образование 
 

 

 

 
Скопје, март 2016 



 

 

 

    

ВоведВоведВоведВовед 

 

Наставната програма по математика за седмо одделение на деветгодишното основно образование е преземена од Меѓународниот 

центар за наставни програми (Cambridge International Examination) и адаптирана од страна на Бирото за развој на образованието. 

Одобрување на адаптирањето на наставната програма е добиено од експертите на Меѓународниот центар за наставни програми 

(Cambridge International Examination). 

Наставната програма содржи збир на развојни наставни цели од наставниот предмет математика.  Во нив детално се опишува што 

ученикот треба да знае или што би требало да може да направи во секоја година од основното образование.  Наставните цели 

обезбедуваат структура за поучување и учење и препорака за тоа кои способности и знаења на ученикот можат да се проверат. 

Наставната програма по математика е поделена на шест подрачја: Број, Алгебра, Геометрија, Мерење, Работа со податоци и Решавање 

проблеми.  Првите пет  подрачја се поткрепени со подрачјето Решавање проблеми, во коешто се опишани техниките, вештините и 

примената на знаењето и стратегиите во решавањето проблеми.  Мисловните стратегии се, исто така, клучен дел на подрачјето Број.  

Оваа наставна програма се фокусира на принципи, шеми, системи, функции и односи така што учениците можат да го применат 

математичкото знаење и да развијат холистичко разбирање за предметот.  Наставната програма по математика за седмо одделение на 

основното образование дава солидна основа врз која можат да се надградуваат понатамошните фази на образованието. 

Наставната програма се реализира со фонд од 4 часа неделно, односно 144 часа годишно. 

Наставната програма по математика за седмо одделение е изградена на вредностите на Кембриџ и најдобрата практика во 

училиштата.  Таа е посветена на целта кај  учениците да се развијат: одговорност, иновативност и ангажираност, преку активно и 

креативно учење. 

Деловите од наставната програма што се однесуваат на оценувањето, просторните услови за реализирање на наставата и нормативот 

за наставен кадар се додадени согласно член 25 став 5 од Законот за основно образование. 

    

    

    



 

 

 

    

Наставна програма за VII одделение 

1. Подрачја и очекувани резултати    

    

Број Број Број Број  

Цели броеви, степени и корени 

 

• Препознава негативни броеви дадени  на бројна права и подредува, собира и одзема позитивни и негативни цели броеви во даден контекст. 

• Препознава содржатели, делители (множители), заеднички делители (множители), прости броеви (помали од 100), користи некои признаци за 

деливост, наоѓа најмал заеднички содржател во едноставни случаи, користи "сито" за генерирање на прости броеви според Ератостен. 

• Препознава квадрати на цели броеви до најмалку  и соодветни квадратни корени; како на пример  и  

    

Месна вредност, подредување и заокружување 

 

• Толкува децимален запис и месна вредност, множи и дели цели броеви со 10, 100 или 1000. 

• Подредува децимални броеви, вклучувајќи мерење и ги претвара во иста мерна единица. 

• Заокружува цели броеви на најблиската 10-ка, 100-ка или 1000-ка и децимални броеви, вклучувајќи мерење, до најблискиот цел број или 

децимален број со едно децимално место.  

    

    



 

 

 

Дропки, децимални броеви, проценти, размер и пропорција 

 

• Препознава еднаквост на најчесто користени дропки, децимални броеви и проценти. 

• Упростува дропки со кратење на заедничките делители  и идентификува еднакви дропки; претвара неправилна дропка во мешан број и 

обратно; претвора децимален број во дропка, на пример 0,23= . 

• Споредува две дропки со користење на дијаграми, или со користење на калкулатор за претворање на дропки во  децимални броеви, на пример 

 

• Собира и одзема две едноставни дропки, на пример   наоѓа делови од целини (кога одговорот е цел број); множи дропка со цел број. 

• Го разбира процентот како стоти дел од целината; користи дропки и проценти за да опише делови од форми, целини и мерки. 

• Пресметува едноставни проценти од целината  (одговорот е цел број) и  изразува дел од целината како дропка или процент. 

• Користи проценти за да претстави и да спореди различни количини. 

• Користи запис на размер, упростува размери и дели количина на два дела во дадениот размер. 

• Препознава врска меѓу размер и дел од целината.    

• Користи правопропорционалност во даден контекст; решава едноставни проблеми со размер и правопропорционалност.    

    

Математички операцииМатематички операцииМатематички операцииМатематички операции    

Ментални стратегии 

• Консолидира  брзо потсетување на факти за броеви, вклучувајќи дополнување на позитивен цел број до 100, факти за множење до  и 

соодветните за  делење. 

• Користи познати факти и месна вредноста за да множи и  дели двоцифрени броеви со едноцифрен број, на пример   

• Знае и применува признаци за деливост со 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 и 100. 



 

 

 

• Користи познати факти и месна  вредност  за да множи едноставни децимални броеви со едноцифрени броеви, на пример 0,8  6. 

• Пресметува едноставни дропки и проценти од количини, на пример, една четвртина од 64, 20% од 50 kg. 

• Користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели и децимални броеви. 

• Користи редослед на операции, вклучувајќи и загради, при едноставни пресметувања. 

 

Собирање и одземање 

• Собира и одзема цели броеви и децимални броеви, вклучувајќи децимални броеви со различен број на децимални места.    

    

Множење и делење 

• Множи и дели децимални броеви со еден и/или две децимални места со едноцифрен број, на пример 13,7  8; 4,35  5. 

• Знае дека ако при делење , деленикот не е содржател на делителот,  ќе има остаток, на пример 157  25 = 6 остатокот 7. Остатокот може да се 

изрази како дропка од делителот (како дело од делителот), на пример, 157 : 25 = . 

• Знае кога да заокружи нагоре, а кога надолу по делење кога контекстот бара одговорот да биде цел број. 

    

Алгебра Алгебра Алгебра Алгебра  

Изрази, равенки и формули 

• Користи букви за да претстави  непознати броеви или променливи; го знае значењето на зборовите:  член, израз и равенка. 

• Знае дека алгебарски операции  се извршуваат по истиот редослед како аритметички операции. 

• Составува едноставни алгебарски изрази, користејќи букви во замена за броеви. 

• Поедноставува линеарни изрази, на пр собира слични членови; множи со константна надвор од заграда. 



 

 

 

• Изведува и користи едноставни формули, на пример, запишува часови во минути.    

• Заменува позитивни цели броеви во едноставни линеарни изрази/формули.    

• Составува и решава едноставни линеарни равенки со целобројни коефициенти (со непозната само на едната страна), на пример, 2x = 8; 3x + 5 = 

14; 9 - 2x = 7.    

    

Низи, функции и графици 

• Генерира членови на низа од цели броеви и наоѓа член што е  на дадена позиција во низата; наоѓа едноставни правила за добивање на член по 

член.    

• Генерира низи на броеви од визуелни прикази и го опишува општиот член во едноставни случаи.    

• Претставува едноставни функции, користејќи зборови, симболи и придружување по дадено правило.    

• Наоѓа координатни парови кои ја задоволуваат линеарната равенка, каде што у е дадена експлицитно во однос на x; го црта соодветниот 

график; препознава графици паралелни на x и/или  y-оската.    

    

ГеометријаГеометријаГеометријаГеометрија    

Форми и геометриски размислувања  

 

• Идентификува, опишува, визуелизира и црта 2Д форми во различни положби. 

• Користи соодветни ознаки за точки, прави, агли и форми. 

• Именува и идентификува страни, агли и симетричност на четириаголници и триаголници и правилни многуаголници со 5, 6 и 8 страни. 

• Проценува големина на остар, тап и неконвексен агол до најблискиот степен изразен со цели  10-ки. 

• Почнува да препознава агли на трансверзала на две паралелни прави (вклучувајќи го случајот трансверзалата да е нормална на паралелните прави)



 

 

 

• Определува непознат агол користејќи ги знаењата за збирот на аглите околу  точка, на права, во триаголник, и докажува дека накрсните агли 

се еднакви; изведува и користи дека збирот на аглите на четириаголник е 360 °. 

• Решава едноставни геометриски проблеми со користење на својствата на страните и аглите за да идентификува еднакви должини, да 

пресмета непознати агли, и да го објасни размислувањето. 

• Препознава и опишува 3Д форми и некои од нивните карактеристики, на пример, бројот на ѕидови, рабови и темиња. 

• Препознава осна и ротациона  симетрија кај 2Д форми и модели; црта оска на симетрија и формира модели со две оски на симетрија; 

идентификува ред на ротациона симетрија. 

• Користи линијар, комплет триаголници и агломер за да: 

- мери и црта отсечка до најблискиот милиметар; 

- мери и црта остар, тап и неконвексен агол, до најблискиот степен; 

- црта паралелни и нормални прави; 

- конструира триаголник зададен со две страни и аголот меѓу нив или два агли и страна на која лежат двата агли; 

- конструира квадрати и правоаголници;    

- конструира правилни многуаголници, даден со страна и  внатрешен агол.    

    

Положба и движење  

• Чита и одредува координати на точки во сите четири квадранти. 

• Трансформација на 2Д форми и точки со: 

- ротација околу дадена точка. 

- транслација. 

       Знае дека формите остануваат складни по овие трансформации. 



 

 

 

МерењеМерењеМерењеМерење 

Должина, маса и зафатнина 

• Избира соодветни мерни единици за проценка, мерење, пресметување и решавање на проблеми во секојдневен контекст.    

• Ги знае ознаките и односите меѓу мерните единици и ги претвора една во друга:    

- километри (km), метри (m), центиметри (cm), милиметри (mm);    

- тони (t), килограми (kg) и грами (g);  

- литри (l) и милилитри (ml). 

• Чита скала на аналогни и дигитални мерни инструменти. 

 

Време 

 

• Црта и толкува графици од реалниот живот вклучувајќи повеќе од една фаза, на пример, график за патување.    

• Знае врски меѓу единиците за време; разбира и користи 12-часовен и 24-часовен систем; толкува распоред; пресметува временски интервали.    

    

Плоштина, периметар и волумен 

 

• Знае ознаки и врски меѓу квадратни метри (m2), квадратни центиметри (cm2), квадратни милиметри (mm2). 

• Изведува и користи формули за периметар и плоштина на правоаголник; пресметува периметар и површина на сложени форми составени од 

правоаголници. 

• Ја изведува и користи формулата за волумен на квадар; пресметува волумен на квадар.    

• Пресметува плоштина на ѕидови на коцки и квадар од нивните мрежи.    



 

 

 

Работа со податоци Работа со податоци Работа со податоци Работа со податоци     

    

Планирање и собирање на податоци 

• Одлучува кои податоци ќе бидат релевантни за истражувањето, ги собира и организира податоците.    

• Изработува и користи инструмент за собирање на податоци или прашалник за едноставна анкета.    

• Прави и користи табела на фреквенција за да се соберат дискретни податоци, по потреба групирани во еднакви интервали.    

    

Обработување и претставување на податоци 

• Наоѓа мода (или модална класа за групирани податоци), медијана и ранг. 

• Пресметува аритметичка средина, вклучувајќи и од едноставни табели на фреквенции. 

• Црта и толкува: 

- столбести  дијаграми; 

- дијаграми на фреквенција за групирани дискретни податоци; 

- секторски дијаграми; 

- пиктограми. 

    

Толкување и дискусија за резултатите 

• Изведува заклучоци врз основа на дијаграмот  и едноставна статистика.    

• Споредува две множества податоци со користење на ранг и на аритметичка средина, медијана или мода.    

 

 



 

 

 

Веројатност 

• Го користи јазикот на веројатноста за да го опише и толкува резултатот вклучувајќи веројатност и можност. 

• Разбира и користи веројатност од 0 до 1. 

• Наоѓа веројатност врз основа на еднакво веројатни исходи во едноставни контексти. 

• Ги идентификува сите можни исходи кои меѓусебно се исклучуваат кај еден елементарен настан. 

• Користи експериментални податоци за проценка на веројатноста.    

• Споредува експериментална и теоретска веројатности во едноставни контексти.    

    

Решавање на проблемиРешавање на проблемиРешавање на проблемиРешавање на проблеми 

Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми                                                

• Користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели броеви и децимални броеви.    

• Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува  често користени алгоритми.    

• Ги разбира секојдневните системи за мерење и ги користи за да процени, да  измери и да пресмета.    

• Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии.    

• Црта прецизни математички дијаграми и графици.    

• Проверува резултати од пресметувања со користење на инверзни операции.    

• Проценува, одредува приближна вредност и ја  проверува својата работа.    

• Решава текстуални проблеми со цели броеви, проценти, децимални броеви, пари или мерки; избира операции и умствени или писмена 

методи соодветни на броевите и контекстот, вклучувајќи ги и проблемите со повеќе од еден чекор.    

    

    



 

 

 

Користење на разбирање и стратегии за решавање на проблемите 

• Идентификува и претставува информации или непознати броеви во проблеми, правилно употреба броеви, симболи, зборови, дијаграми, 

табели и графици.    

• Препознава математички својства, модели и врски, воопштувајќи ги во едноставни случаи.    

• Користи логички следства и изведува заклучоци.    

• Поврзува резултати или наоди во првичниот контекст и проверува дали тие се разумни.    

• Евидентира и објаснува методи, резултати и заклучоци.    

• Ефективно дискутира и разговара за добиените наоди, усно и во писмена форма.    
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ВоведВоведВоведВовед    
 

Наставната програма по математика за осмо одделение на деветгодишното основно образование е преземена од Меѓународниот 

центар за наставни програми (Cambridge International Examination) и адаптирана од страна на Бирото за развој на образованието. 

Одобрување на адаптирањето на наставната програма е добиено од експертите на Меѓународниот центар за наставни програми 

(Cambridge International Examination). 

Наставната програма содржи збир на развојни наставни цели од наставниот предмет математика.  Во нив детално се опишува што 

ученикот треба да знае или што би требало да може да направи во секоја година од основното образование.  Наставните цели 

обезбедуваат структура за поучување и учење и препорака за тоа кои способности и знаења на ученикот можат да се проверат. 

Наставната програма по математика е поделена на шест подрачја: Број, Алгебра, Геометрија, Мерење, Работа со податоци и Решавање 

проблеми.  Првите пет  подрачја се поткрепени со подрачјето Решавање проблеми, во коешто се опишани техниките, вештините и 

примената на знаењето и стратегиите во решавањето проблеми.  Мисловните стратегии се, исто така, клучен дел на подрачјето Број.  

Оваа наставна програма се фокусира на принципи, шеми, системи, функции и односи така што учениците можат да го применат 

математичкото знаење и да развијат холистичко разбирање за предметот.  Наставната програма по математика за осмо одделение на 

основното образование дава солидна основа врз која можат да се надградуваат понатамошните фази на образованието. 

Наставната програма се реализира со фонд од 4 часа неделно, односно 144 часа годишно. 

Наставната програма по математика за осмо одделение е изградена на вредностите на Кембриџ и најдобрата практика во 

училиштата.  Таа е посветена на целта кај  учениците да се развијат: одговорност, иновативност и ангажираност, преку активно и 

креативно учење. 

Деловите од наставната програма што се однесуваат на оценувањето, просторните услови за реализирање на наставата и нормативот 

за наставен кадар се додадени согласно член 25 став 5 од Законот за основно образование. 

    

    

    



Наставна програма за VIII одделениеНаставна програма за VIII одделениеНаставна програма за VIII одделениеНаставна програма за VIII одделение    

1.1.1.1. Подрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултати    
    

Број Број Број Број  

Цели броеви, степени и корени  

- Собира, одзема, множи и дели цели броеви. 
- Идентификува и користи: содржатели, делители, заеднички делители, заеднички содржатели, најголем заеднички делител, најмал заеднички 

содржател и прости броеви; запишува број со  неговите прости множители, пр. 500 = 22   53.       

- Пресметува квадрати од позитивни и негативни броеви, квадратни корени, трет степен и кубни корени; користи записи   и  √64
�   и степен со 

степенов показател позитивен цел број. 
 

Вредност, подредување и заокружување 

- Чита и пишува степени со основа 10 и степенов показател позитивен цел број; множи и дели цели броеви и децимални броеви со 0,1 и 0,01.  
- Подредува децимални броеви, вклучувајќи и мерни единици со користење на знаците =, ≠, > и <. 
- Заокружува цели броеви до степен со основа 10 и степенов показател позитивен цел број, на пр. 10, 100, 1000 или децимални броеви до 

најблискиот цел број или на една/две децимални места. 
 

Дропки, децимални броеви, проценти, размери и пропорции 

- Наоѓа еднаквост меѓу дропки, децимални броеви и проценти преку претворање едни во други. 
- Претвора дропка во децимален број преку делење; знае дека периодичниот децимален број е дропка. 
- Подредува дропки со наоѓање на заеднички именител или преку претворање во децимални броеви со делење. 
- Собира и одзема дропки и мешани броеви; пресметува дел од целината  (одговорот може да биде дропка); множи и дели цел број со дропка. 
- Пресметува и решава проблеми поврзани со проценти и процентуално зголемување или намалување; изразува даден број како дропка или 

процент од  друг број. 
- Користи еднакви дропки, децимални броеви и проценти за споредување на различни количини. 
- Упростува размери; дели количина на повеќе од два дела во даден размер. 
- Користи унитарен метод за решавање на едноставни проблеми со размер и правапропорционалност. 

 



Математички операцииМатематички операцииМатематички операцииМатематички операции 

Ментални стратегии 

- Користи познати факти за изведување на нови факти, пр. ако 20  38 = 760, пресметај 21   38. 

- Ги искажува квадратите до 20  20 и кубовите до 5   5   5  и соодветните корени. 

- Искажува примери за еднаквост на дропки, децимални броеви и проценти. 

- Користи познати факти при множење и делење на едноставни дропки. 

- Користи познати факти и месна вредност при множење и делење на едноставни децимални броеви, пр. 0,07  9; 2,4 : 3. 

- Користи познати факти и месна вредност при пресметување на едноставни дропки и проценти од количини. 

- Се потсетува на врските помеѓу мерните единици. 

- Решава едноставни текстуални задачи, вклучително и задачи поврзани со правапропорционалност. 

- Користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели броеви и дропки. 

- Користи редослед на операции, вклучувајќи и загради, при посложени пресметувања. 

 

Собирање и одземање 

- Консолидира знаења за собирање и одземање со цели броеви и децимални броеви, вклучувајќи децимални броеви со различен број на 
децимални места.    
    

Множење и делење 

- Дели цели броеви и децимални броеви со едноцифрен број, продолжувајќи го делењето до децимален број со одреден број на децимални места, 

пр. 68 : 7.  

- Множи и дели цели броеви и децимални броеви со децимални броеви како што се 0,6 или 0,06, со цел да се сфати каде да се стави децималната 

запирка, земајќи ги во предвид еквивалентните пресметувања. 

 пр. 4,37   0,3 = (4,37   3) : 10; 92,4 : 0,06 = (92,4  100) : 6. 



 

   

 

 

Алгебра Алгебра Алгебра Алгебра  

Изрази, равенки и формули 

- Знае дека буквите имаат различни улоги во равенките, формулите и функциите; ги знае значењата на поимите: формула и функција. 
- Знае дека алгебарските операции (вклучувајќи и загради) се извршуваат по истиот редослед како аритметичките операции; користи 

запишување на степени со степенов показател  позитивен цел број. 
- Составува линеарни изрази. 
- Упростува или трансформира линеарни изрази со коефициенти цели броеви; собира слични членови; множи со член надвор од заграда. 
- Изведува и користи едноставни формули, пр. претвара Целзиусови (°C) степени во Фаренхајтови(°F). 
- Заменува позитивни и негативни цели броеви во формули, линеарни изрази и изрази со мали степенови показатели,  пр. 3x2 + 4 или 2x3, 

вклучувајќи примери кои водат до равенка за решавање. 
- Составува и решава линеарни равенки со коефициенти  цели броеви (непозната на една или две страни, со или без загради). 

 
Низи, функции и графици 

- Генерира членови на линеарна низа со користење на правилото за одредување на следен член и одредување на било кој член од низата 
користејќи го општиот член ; наоѓа правила за определување на следен член и општ член на низа, вклучувајќи и визуелни прикази. 

- Користи линеарен израз за да го опише n-тиот член од едноставна аритметичка низа, оправдувајќи го неговиот запис со навраќање кон 
активноста или практичниот контекст од кој е изведен. 

- Претставува едноставни функции, користејќи алгебра и придружување по дадено правило. 
- Претставува линеарни функции, каде у е зададен експлицитно во однос на х, користејќи табели и графици (користејќи ги сите четири 

квадранти); препознава дека графичкиот приказ на линеарната функција y = mx + c е права. 
 

    

ГеометријаГеометријаГеометријаГеометрија 

Форми и геометриско размислување  

- Знае дека ако две 2Д форми се складни тогаш нивните соодветни страни и агли се еднакви. 
- Класифицира четириаголници според нивните својства, вклучувајќи ги својствата за дијагоналите. 
- Знае дека најдолгата страна во правоаголен триаголник се вика хипотенуза. 
- Препознава наизменични и согласни агли. 

 



 

   

 

 

- Го разбира доказот дека: 
- збирот на аглите во триаголник е 180°, а на четириаголникот е 360°; 
- надворешните агли на триаголник се еднакви на збирот на двата внатрешни спротивни на него агли. 

- Решава геометриски проблеми користејќи ги својствата на аглите, на паралелните прави и прави што се сечат, на триаголници и 
четириаголници и го објаснува своето размислување со скица или зборови.  

- Црта мрежи од 3Д форми, пр.квадар, правилен тетраедар, пирамида со основа квадрат, триаголна призма. 
- Препознава симетрии на 2Д форми. 
- Користи линијар и шестар за конструирање на : 

- средна точка и симетрала на отсечка; 
- симетрала на агол. 

- Користи линијар и шестар за конструирање на: 
- круг и кружен лак; 
- триаголник зададен со три страни; 
- триаголник зададен со прав агол, хипотенуза и една страна. 

    

Положба и движење 

- Наоѓа средина на отсечка АВ, ако се дадени координатите на точките А и В. 
- Трансформира 2Д форми со ротација, осна симетрија, транслација и со комбинирање на овие трансформации. 
- Го разбира и користи јазикот и ознаките на сличност со центар; одредува сличност на 2Д форми, ако е даден центарот на сличноста и 

коефициентот на сличност кој е цел позитивен број поголем од 1.  

- Толкува и црта едноставни цртежи во размер. 
 

Плоштина, периметар и зафатнина  

- Знае дефиниција за круг и ги именува неговите делови; ги знае и користи формулите за периметар и плоштина на круг. 
- Ги изведува и користи формулите за плоштината на триаголник, паралелограм и трапез; пресметува плоштина на сложени 2Д форми и 

плоштина и волумен на квадар. 
- Користи мрежи од 3Д форми за да ја открие нивната плоштина. 

    



 

   

 

 

Мерење Мерење Мерење Мерење  

Должина, маса и зафатнина  

- Избира соодветни мерни единици за проценка, мерење, пресметување и решавање проблеми во различен контекст, вклучувајќи единици 
за маса, должина, плоштина, волумен или зафатнина. 

- Знае дека должината во САД, Обединетото кралство и други земји се мери во милји и дека еден километар е околу   од една милја. 

 

Време  

- Црта и толкува графици во контекст на секојдневниот живот, вклучувајќи повеќе од еден график, на пр. графици за патување на повеќе 
личности. 

 
 

Работа со податоци Работа со податоци Работа со податоци Работа со податоци  

Планирање и собирање податоци  

- Идентификува и собира податоци за да одговори на прашања; одбира  метод за собирање, големина на примерокот и степен на прецизност 
што е потребен за мерењето. 

- Разликува дискретни и континуирани податоци. 
- Изработува и користи: 

- табели на фреквенција со еднакви интервали со цел да се соберат континуирани податоци;  
- табели за да се соберат дискретни податоци во две категории. 

 

Обработка и претставување на податоци  

- Пресметува статистика за множества од дискретни и континуирани податоци; одлучува кога да користи ранг, аритметичка средина, 
медијана и мода, а за групирани податоци модална класа. 

- Црта и толкува: 
- дијаграми на фреквенција за дискретни и континуирани податоци; 
- секторски дијаграм; 
- линиски графици за податоци што се менуваат во одреден временски период; 
- стебло-лист дијаграми. 



 

   

 

 

Толкување и дискутирање за резултатите 
- Толкува табели, графици и дијаграми со дискретни и континуирани податоци, изведува заклучоци,  поврзувајќи ги статистичките 

податоци и наодите со првичното прашање. 
- Споредува две множества податоци користејќи две или повеќе од мерките ранг, аритметичка средина, медијана или мода. 

- Споредува делови од два секторски дијаграми и притоа дијаграмите се однесуваат на различни големина на примерок.  
 

Веројатност  

- Знае дека, ако веројатноста да се случи некој настан е р, тогаш веројатноста тој да не се случи е 1 – р. 
- Наоѓа веројатност врз основа на еднакво веројатни исходи во практични контексти. 
- Ги наоѓа и систематски ги подредува сите можни исходи (кои заемно се исклучуваат) за поединечни настани и два последователни 

настани. 
- Ја споредува експерименталната со теоретската веројатност, воочувајќи дека: 

- повторување на експериментите може да резултира со различни исходи. 
- со зголемување на бројот на повторување на експериментот обично се доаѓа до исход поблизок до теоретската веројатност.  

 
    

Решавање проблемиРешавање проблемиРешавање проблемиРешавање проблеми 

Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми 

- Прецизно пресметува, избирајќи операции и ментални или пишани методи соодветни на броевите и контекстот. 
- Го користи редоследот на операциите, вклучувајќи загради, во посложени пресметувања. 
- Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува често користени алгоритми. 
- Ги разбира секојдневните мерни системи и ги користи за проценување, за мерење и пресметување. 
- Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии. 
- Црта прецизни математички дијаграми и графици. 
- Проценува, одредува приближна вредност и ја  проверува својата работа. 
- Решава текстуални проблеми кои вклучуваат пресметувања со цели броеви, дропки, проценти, децимални броеви, пари или мерки, 

вклучувајќи ги и проблемите со повеќе од еден чекор. 

 



 

   

 

 

Користење на разбирање и стратегии во решавање на проблеми 

- Ги идентификува математичките карактеристики во одреден контекст или проблем; испробува и споредува математички прикази со 
користење на прецизно бележење. 

- Претпоставува и генерализира, и ги идентификува исклучителните случаи или спротивните примери. 
- Користи логички аргументи за да ја толкува математиката во одреден контекст или да ја докаже вистинитоста на даден исказ. 
- Дава прецизни решенија соодветни на контекстот или проблемот. 
- Го забележува и споредува размислувањето, решенијата и заклучоците. 
- Го подобрува својот пристап и наодите преку дискусија со другите. 
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ВоведВоведВоведВовед    
 

Наставната програма по математика за деветто одделение на деветгодишното основно образование е преземена од 

Меѓународниот центар за наставни програми (Cambridge International Examination) и адаптирана од страна на Бирото за 

развој на образованието. Одобрување на адаптирањето на наставната програма е добиено од експертите на Меѓународниот 

центар за наставни програми (Cambridge International Examination). 

Наставната програма содржи збир на развојни наставни цели од наставниот предмет математика.  Во нив детално се 

опишува што ученикот треба да знае или што би требало да може да направи во секоја година од основното образование.  

Наставните цели обезбедуваат структура за поучување и учење и препорака за тоа кои способности и знаења на ученикот 

можат да се проверат. 

Наставната програма по математика е поделена на шест подрачја: Број, Алгебра, Геометрија, Мерење, Работа со податоци и 

Решавање проблеми.  Првите пет  подрачја се поткрепени со подрачјето Решавање проблеми, во коешто се опишани 

техниките, вештините и примената на знаењето и стратегиите во решавањето проблеми.  Мисловните стратегии се, исто 

така, клучен дел на подрачјето Број.  Оваа наставна програма се фокусира на принципи, шеми, системи, функции и односи 

така што учениците можат да го применат математичкото знаење и да развијат холистичко разбирање за предметот.  

Наставната програма по математика за деветто одделение на основното образование дава солидна основа врз која можат да 

се надградуваат понатамошните фази на образованието. 

Наставната програма се реализира со фонд од 4 часа неделно, односно 144 часа годишно. 

Наставната програма по математика за деветто одделение е изградена на вредностите на Кембриџ и најдобрата практика во 

училиштата.  Таа е посветена на целта кај  учениците да се развијат: одговорност, иновативност и ангажираност, преку 

активно и креативно учење. 

Деловите од наставната програма што се однесуваат на оценувањето, просторните услови за реализирање на наставата и 

нормативот за наставен кадар се додадени согласно член 25 став 5 од Законот за основно образование. 

    

    



 

 

 

Наставна програма за IX одделениеНаставна програма за IX одделениеНаставна програма за IX одделениеНаставна програма за IX одделение    

1.1.1.1. Подрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултатиПодрачја и очекувани резултати    
    

БројБројБројБрој    

Цели броеви, степени и корени 

- Собира, одзема, множи и дели цели броеви. 

- Проценува квадратни и кубни корени. 

- Користи степени со степенов показател: нула, позитивен или негативен цел број и закони за множење и делење на степени чии степенови 

показатели се позитивни цели броеви. 

    

Месна вредност, подредување и заокружување 

- Ја препознава еквивалентноста на 0,1;   и ; множи и дели цели броеви или децимални броеви со степен со основа 10 и степенов 

показател  било кој позитивен или негативен цел број. 

- Заокружува броеви до одреден број на децимални места; заокружувањето го користи за да дојде до решение на проблем до одреден степен 

на прецизност. 

- Користи  редослед  на операции, вклучувајќи загради и степенувања. 

    

Дропки, децимални броеви, проценти, размер и пропорција 

- Го утврдува знаењето за запишување на дропка во нескратлива форма со  кратење на заедничките делители. 

- Собира, одзема, множи и дели дропки, го толкува делењето како инверзна операција на множењето и крати со заеднички делители пред 

да множи или дели дропки. 

- Решава проблеми со намалување или зголемување во проценти, вклучувајќи едноставни проблеми со лични или домашни финансии, пр. 



 

 

 

камата, попуст, добивка, загуба и данок. 

- Одлучува кога да примени дропки или проценти за да се споредат различни количини. 

- Споредува два размера; толкува и користи размер во различни контексти. 

- Препознава кога две величини се правопропорционални; решава проблеми со пропорционалност, пр. премин од една валута во друга. 

    

Математички операцииМатематички операцииМатематички операцииМатематички операции    

Ментални стратегии 

- Го проширува знаењето од ментални методи за пресметување, работејќи со децимални броеви, дропки, проценти и множители, користејќи 

белешки каде што е потребно. 

- Умствено решава текстуални проблеми. 

- Ја утврдува употребата на правилата за аритметички и инверзни операции за поедноставување на пресметувањето. 

 

Множење и делење 

- Множи со децимални броеви, разбира каде да се стави децималната запирка, со користење на еквивалентни пресметки; дели со 

децимални броеви преку трансформирање во делење со цел број. 

- Ги препознава резултатите при  множење и делење со броеви меѓу 0 и 1. 

    

АлгебраАлгебраАлгебраАлгебра 

Изрази, равенки и формули 

- Го знае потеклото на зборот „алгебра“ и неговата поврзаност со арапскиот математичар Ал Кваризми. 

- Користи запишување на степени со степенов показател позитивен цел број; применува  правила за множење и делење на степени во 

трансформирање на алгебарски изрази. 



 

 

 

- Составува  алгебарски изрази. 

- Поедноставува или трансформира алгебарски изрази преку извлекување на моном како заеднички множител.  

- Собира и одзема едноставни алгебарски дропки.  

- Изразува променлива преку други променливи во дадено равенство; изведува едноставни формули; користи формули од математика и 

други предмети. 

- Заменува позитивни и негативни броеви во изрази и формули. 

- Составува и решава линеарни равенки со коефициенти цели броеви (со и без загради, негативни знаци во равенката, позитивно или 

негативни решенија); решава проблем со броеви со составување и решавање на линеарна равенка. 

- Решава едноставен систем од две линеарни равенки со две непознати со елиминирање на една непозната. 

- Одредува производ од два линеарни израза од обликот x ± n и го упроставува добиениот квадратен израз. 

- Ги разбира и користи знаците за нееднаквост (<, >, ≤, ≥); составува и решава линеарни неравенки со една непозната; претставува решенија 

на бројна права. 

 

Низи, функции и графици 

- Генерира членови на низа со користење на правилото за одредување на следен член и одредување на било кој член од низата користејќи го 

општиот член 

- Изведува израз за да го опише n-тиот член на аритметичка низа. 

- Наоѓа инверзна функција на линеарна функција.  

- Составува табела на вредности и црта график на линеарни функции, каде у е имплицитно дадена во однос на х; ја сведува равенката во 

форма y = mx+с; го знае значењето на m и го наоѓа  наклонот кај праволиниски график. 

- Наоѓа приближни решенија на едноставен систем линеарни равенки преку наоѓање на пресечната точка на нивните графици. 

- Користи систематски методи на проба за да ги најде приближните решенија на равенки како што е 



 

 

 

 

- Составува функции кои произлегуваат од секојдневни проблеми; ги црта и толкува нивните графици. 

- Користи алгебарски методи за решавање проблеми поврзани со правопропорционалност, ги поврзува решенијата со графиците на 

равенките. 

    

Геометрија Геометрија Геометрија Геометрија  

Форми и геометриско размислување 

- Пресметува внатрешни и надворешни агли на било кој правилен многуаголник; jа докажува и користи формулата за збир на внатрешни 

агли на многуаголник; докажува дека збирот на надворешните агли на многуаголник е 360°. 

- Решава проблеми со користење на својствата на аглите, паралелни прави и прави што се сечат, и на триаголници, други многуаголници  и 

круг,  и ги образложува заклучо-ците и го  објаснува размислувањето со дијаграми и збо-рови. 

- Црта  3Д форми на изометриска (хартија со точки) хартија. 

- Анализира 3Д форми преку мрежи  и проекции. 

- Идентификува рамнина на симетрија кај 3Д форми. 

- Користи линијар и шестар: 

- за да конструира нормала од точка до права и нормала од точка на правата. 

- за да впише квадрати, рамнострани триаголници и правилни шестаголници и осумаголници преку цртање еднакви поделби на круг. 

- Ја знае и ја користи Питагоровата теорема за да реши рамнински проблеми, вклучувајќи правоаголни триаголници. 

    

    

    

    



 

 

 

Положба и движење 

- Создава шаблони кои се повторуваат од триаголници и четириаголници за покривање на рамнина и поврзување  со збирот на агли и 

половично ротирање; знае кои правилни многуаголници се поклопуваат и објаснуваа зошто со други многуаголници не може. Создава 

шаблони од триаголници и четириаголници кои се повторуваат за покривање на рамнина, користејќи збир на агли, ротација за 1800 и 

транслација; знае кој правилен многуаголник ќе ја покрие рамнината и објснува зошто со други неможе. 

- Користи координанта мрежа за решавање проблеми кои вклучуваат транслација, ротација, осна симетрија и сличност.     

- Трансформира 2Д форми со комбинација на ротација, осна симетрија и транслација; ја опишува трансформацијата со која предметот е 

трансформиран во својата слика.  

- Трансформира 2Д форми, со даден центар и коефициент на сличност кој  е позитивен цел број поголем од 1; го идентификува 

коефициентот на сличност како размер од должините на било кои две соодветни отсечки. 

- Знае дека со транслација, ротација и осна симетрија се задржува должината на страните и големината  на аглите и се пресликува 

предметот во складна слика, а со сличност се задржува големината на аглите, но не и должините на страните. 

- Знае кои елементи се потребни за осна симетрија, ротација, транслација или сличност. 

- Мери агли во правец на стрелките на часовникот од север за решавање проблеми поврзани со правец и насока. 

- Прави и користи цртежи во размер и толкува мапи. 

- Наоѓа геометриско место на точки на одредено растојание од дадена точка или од дадена права.  

    

Мерење Мерење Мерење Мерење  

Должина, маса и зафатнина 

- Решава проблеми поврзани со мерење во различни контексти. 

 



 

 

 

Време  

- Решава проблеми поврзани со просечна брзина. 

- Користи мерки во различни мерни единици за правење споредба во секојдневни контексти, пр. графици за патување и за вредност на 

пари. 

 

Плоштина, периметар и волумен 

- Претвора една единица за мерење на плоштина во друга, на пр. mm2  и cm2 , cm2 и  m2  и волумен, на пр. mm3 и cm3, cm3 и m3; 

го знае и користи односот 1 cm3 = 1 ml.    

- Знае дека земјината површина се мери во хектари (ha) и  дека 1 ha = 10 000 m2;  претвора хектари во метри квадратни. 

- Решава проблеми поврзани со периметар и плоштина на круг, вклучувајќи и користење на копчето π на калкулатор. 

- Пресметува должинa на отсечки, плоштина  и волумен кај правоаголни призми и цилиндри. 

    

Работа со податоциРабота со податоциРабота со податоциРабота со податоци    

Планирање и собирање податоци 

- Предлага прашање за истражување, користејќи статистички методи; идентификува множество на податоци кои се потребни, како тие да 

се соберат, големината на примерокот и степенот на прецизност. 

- Идентификува примарни или секундарни извори за соодветни податоци. 

- Изработува, тестира и ја прочистува листата од собрани податоци. 

- Собира и средува дискретни и континуирани податоци, избира соодветни еднакви класни интервали каде што е потребно. 

 

 



 

 

 

Обработка и претставување на податоци 

- Прави статистички пресметувања и одбира статистика која е најмногу поврзана со проблемот. 

- Избира, црта и толкува дијаграми и графици, вклучувајќи: 

- дијаграми на фреквенции за дискретни и континуирани податоци; 

- линиски график за временски период; 

- дијаграми со точки, за да се развие разбирање за корелација; 

- последователни стебло-лист дијаграми. 

    

Толкување и дискутирање за резултатите 

- Толкува табели, графици и дијаграми и донесува заклучоци за поддршка или отфрлање на првични претпоставки; има основно разбирање 

за корелацијата. 

- Споредува две или повеќе распределби; донесува заклучоци, користејќи ја формата на распределба и соодветната статистика. 

- Ги поврзува резултатите и заклучоците со првичното прашање. 

Веројатност 

- Знае дека збирот на веројатности кои меѓусебно се исклучуваат е  1 и го користи ова кога решава проблеми со веројатност. 

- Ги наоѓа и евидентира сите резултати за два последователни настани. 

- Ја разбира релативната фреквенција како проценка на веројатноста и ова го користи за споредба на резултатите од експерименти во 

различен контекст. 

РРРРешавање ешавање ешавање ешавање     проблемипроблемипроблемипроблеми 

Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми 

- Прецизно пресметува, избирајќи операции и ментални или пишани методи соодветни на броевите и контекстот. 

- Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува често користени алгоритми. 



 

 

 

- Ги разбира секојдневните мерни системи и ги користи за проценување, за мерење и пресметување. 

- Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии. 

- Црта прецизни математички дијаграми и графици. 

- Одлучува како да ги провери резултатите: 

- со заокружување на броевите до значаен број, ментално пресметување и споредување на таа проценка со резултатот; 

- размислува дали одговорот е разумен во контекст на проблемот; 

- со користење на инверзни операции. 

- Проценува, одредува приближна вредност и ја  проверува својата работа.  

- Решава различни текстуални проблеми со пресметување во еден или во повеќе чекори. 

 
Користење на разбирање и стратегии во решавање на проблеми 
 

- Прецизно идентификува, организира, претставува и толкува информации во писмена форма, табеларно, графички и со дијаграм. 

- Го истражува ефектот на различни вредности на променливата со цел да се направи генерализација. 

- Наоѓа спротивен пример за да  покаже дека претпоставката не е точна. 

- Презентира концизни, поткрепени аргументи за да ги образложи  решенијата или генерализациите користејќи: симболи, дијаграми или 

графици. 

- Го препознава влијанието на ограничувањата и претпоставките. 

- Ја препознава поврзаноста на слични ситуации и исходи. 

- Ја разгледува и оценува ефикасноста на различни стратегии и пристапи и ја подобрува постапката на решавање.    
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