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Математиката како еден од основните предмети во образованието игра главна 
улога во понатамошното разбирање, логичко толкување и решавање различни матема-
тички проблеми, но и општо во различни практични ситуации во животот. За уче-
ниците да ги разберат и научат основните математички поими и операции, покрај 
стручниот кадар - наставникот, потребен е ѝ добар, концизен и јасен учебник, кој како 
нивен водач е адаптиран за нивото на самите ученици. Од долгогодишната директна 
инволвираност на еден од авторите во основното образование, увидени се многу недос-
татоци во сегашните учебници кои се користат по предметот математика. Како резул-
тат на овие недостатоци се појавуваат одредени дилеми и збунетост кај голем дел од 
учениците, па дури и кај оние кои се талентирани за математика. Кај дел од нив, тие се 
провлекуваат и во понатамошното нивно образование, кои се забележуваат дури и во 
високото образование.  

Инспирирани од ова, направивме истражување за пристапот кон темата броеви и 
операциите со нив, во учебниците по предметот математика според адаптираната нас-
тавна програма од Cambridge International examination center (која популарно се наре-
кува „Кембриџ програма“), и него го споредивме со оној во дел од учебниците кои се 
користеле во некои од претходните програми во основното образование. Притоа, 
заклучивме дека оваа тема според Кембриџ програмата има доста пропусти, во однос 
на претходните програми, па ние се фокусиравме кон неколку клучни и суштински 
работи: отсуството на потребата за дефинирање на множеството на целите и на рацио-
налните броеви; конфузните пристапи кон некои основни операции во множествата на 
природни, цели и рационални броеви, како и отсуството на математички пристап кон 
одредени операции. За секој воочен недостаток, ќе дадеме наше размислување за тоа 
како сметаме дека би требало да биде запишано, со цел материјата да биде математич-
ки попрецизна, а со тоа и појасна и поразбирлива. 

 
 

 

mailto:jasmina.buralieva@ugd.edu.mk
mailto:buralievaelica@yahoo.com

