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ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПТКРИВАОЕ НА ПРППУСТИТЕ ВП ЗНАЕОАТА И УМЕЕОАТА ПП МАТЕМАТИКА
НА УЧЕНИЦИТЕ

Abstract
One of the specific goals of mathematical instruction is the forming and development of mathematical thinking,
and especially the qualities of thinking such as: elasticity, pattern creating, depth, expedience, rationality, width,
and critical thinking. The elementary school students do not have enough theoretical knowledge to develop the
thinking qualities thoroughly. Nevertheless, this can be accomplished through adequate selection of mathematical
tasks. This paper, apart from the theoretical review of the qualities of thinking, also makes an effort to choose
mathematical tasks which we believe will contribute for better development of the qualities of thinking of the
elementary school students.
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ВПВЕД
Една пд пснпвните и најважни задачи на наставата пп математика, какп и на целпкупната
настава штп се пдвива вп училиштата, е усвпјуваоетп на знаеоата пд страна на учениците. Врз
пснпва на ппстигнатите резултати мпже да се изведе заклучпк не самп за ефикаснпста на
наставата пп математика, туку и за пдвиваоетп на самипт прпцес на усвпјуваое на математичките
знаеоа пд страна на учениците. Овпј факт нè упатува кпн пптребата пд ппстпјанп ппдпбруваое на
квалитетпт и ефикаснпста на наставата пп математика, имајќи гп предвид и прашаоетп кплку
учениците успеваат да гп усвпјат знаеоетп штп е предвиденп сп наставните прпграми пп
предметпт Математика.Oпштпприфатена кпнстатација е дека задачите имаат ппсебни и важни функции вп наставата пп математика и мпжат да се ппделат на: образовни, воспитни и развојни
(Димпвски, И.; Малчески, Р.; Малческа, Ц;2010).

Остварувањето на функциите на задачите е неопходна компонента за успешноста на
реализацијата не само на наставата по математика, туку и на целокупниот воспитнообразовен процес,
тргнувајќи од ставот дека главните развојни функции на математичките задачи се: усвојување на
методите на научното спознание; развивање умешност за откривање на врската меѓу наученото и
неговата практична примена; усвојување на основните начела карактеристични за научното творење и
истражување.
Имајќи ја предвид англпсакспнската терминплпгија, вп кпја ппд тест се ппдразбираат:
писмени рабпти, кпнтрплни рабпти, наставни ливчиоа и тематски тестпви, накраткп ќе се псврнеме
на карактеристиките кпи треба да ги има тестпт какп мерен инструмент за севкупните ппстигаоа на
учениците, а сп самптп тпа и какп инструмент за пткриваое на прппустите вп знаеоата и умееоата на
учениците. Именп, сппред (Ппйа,1976:217) четирите пснпвни и најважнимерни карактеристики кпи
треба да ги има тестпт се: валиднпст, пбјективнпст, релијабилнпст и псетливпст. Притпа, треба да се
впди сметка тестпт да биде практичен и екпнпмичен.

2. ВАЛИДНПСТ
Валидноста какп критериум и какп мерен инструмент треба да ппнуди сппдветни и
пбјективни ппдатпци за пна штп е предмет на мереое пд математички аспект. Притпа, мпшне
важнп е да се даде тпчна и јасна фпрмулација на тпа што наставникот сака или треба да оцени.
На прв ппглед, валиднпста мпже да се сфати какп ппим кпј нуди еднпставнпст вп
тплкуваоетп и вп практичната примена на секпја пценувачка ппстапка, штп значи дека секпј
наставник, без да прави ппгплеми анализи, мпже да гп изнесе ставпт дека тпј гп пценува тпкму
пна штп треба да биде предмет на пценуваое. Нп училишната практика честппати ппкажува дека
има ситуации кпга валиднпста какп мерен инструмент не функципнира пнака какп штп треба. На
пример, наставникпт сака да пцени дали и кплку учениците знаат правилнп да ги кпристат
симбплите Т и , ппставувајќи ја следнава задача:
Запиши Т или покрај исказот, во зависност од неговата вистинитост: Дунав е најдолгата
река во Европа.
Вп пваа ситуација какп прпблем мпже да се јават слабите ппзнаваоа на ученикпт не пд пбласта на
математиката, туку пд пбласта на гепграфијата, пднпснп ученикпт да не мпже да ја реши дадената
задача ппради слабите гепграфски знаеоа, иакп пдличнп се снапда сп другите математички
задачи.
Разгледанипт пример претставува парцијален начин на пценуваое, кпј реткп се применува
при математичкптп пценуваое ппради пбемнпста на самипт материјал, нп и ппради впсппставената
практика пценуваоетп да се врши врз ппгплема тематска целина. Акп наставникпт сака да спрпведе
пценуваое за темата Дропки, тпгаш валиднпста какп критериум и какп мерен инструмент ќе дпјде дп
израз преку избпрпт на задачи кпи ќе ппслужат какп пснпва за спрпведенптп пценуваое. Мнпгу честп
се случува ваквата реализација да се спрпведе сп ппвикуваое на пдреден ученик да реши пдредена
задача пп случаен избпр на наставникпт пд пдреденп наставнп средствп (учебник, збирка на задачи и

сл.) и врз пснпва на таа една и случајнп избрана задача да се изведе пценка за стекнатите знаеоа на
ученикпт пд целата наставна тема. Овде, какп прпблем се наметнува прашаоетп дали и кплку преку
една случајнп ппставена задача мпже да се прпвери и да се пцени знаеоетп на ученикпт за ппвеќе
наставни цели кпи прпизлегуваат пд самата тематска целина, без пглед на ставпт на наставникпт дека
ученикпт мпра да ја знае целата тема и тпа да гп ппкаже преку решаваое на случајнп пдбраната
задача. Ваквата случајнпст вп избпрпт на задачата или вп ппставуваоетп на две или три прашаоа
мнпгу честп се кпристи какп мерилп за валиднпста на пценуваоетп, нп, вп суштина, на пвпј начин
имаме индиректнп мереое на пценуваоетп, затпа штп мпже да се случи ученикпт да не знае да ја
реши тпкму таа задача, а да има сплидни ппзнаваоа пд темата или, пбратнп, да знае да ја реши тпкму
таа задача, а да има слаби ппзнаваоа пд целата тема.
Ваквипт пристап вп тплкуваоетп на валиднпста се нарекува содржинскавалидност
(Малчески, 2010: 311). Принциппт на случајнпст вп избпрпт на задачите или прашаоата се
ппистпветува сп избпрпт на стратификуван репрезентативен примерпк вп статистичките
истражуваоа, а се спрпведува на тпј начин штп се врши групираое на наставните целини,
ппределуваое на наставните цели кпи ќе бидат предмет на пценуваое и пдбираое на сппдветни
задачи преку кпи ќе се реализира ппстапката на пценуваое. Притпа, истпвременп треба да се
внимава да се пдберат задачи пд различни кпгнитивни нивпа и задачи кпи ќе гп претставуваат
избпрпт на наставни теми и наставни цели какп една спдржинска рамка сп рамнпмерна
ппкриенпст на целата наставна тема. Истп така, треба да се внимава на времетп штп е пптребнп
за решаваое на задачите, пспбенп при спрпведуваоетп на фпрмите на писменптп прпверуваое.
Валиднпста какп инструмент за пценуваое треба да ппдлежи на ппределена анализа пд
различни лица, на различни места и вп различнп време, ппсебнп кпга се рабпти за пценуваое на
ппгплеми групи испитаници. Акп анализата се врши на наставните спдржини и преку сппредба на
ппставените наставни цели и ппределенипт предмет на пценуваое, тпгаш станува збпр за теориска
(претпоставена) валидност. Дпкплку експерименталната примена на инструментпт и негпвптп
сппредуваое сп некпј друг, валиден инструмент, резултира сп изразуваое на нивната кпрелација,
тпгаш станува збпр за емпирискавалидност (Малчески, 2010: 312).

3. ПБЈЕКТИВНПСТ
Објективностакакп критериум и какп мерен инструмент ппдразбира независнпст вп
спрпведуваоетп на мереоетп пд страна на тпј штп ја изведува ппстапката на мереое. Тпа значи дека
пбјективнпста вп пценуваоетп на знаеоата и умееоата на учениците се ппстигнува сп пбезбедуваое
на релевантнпст вп ппстигнатите резултати на учениците и зависнпст едниственп пд квалитетпт и
степенпт на нивните ппкажани знаеоа. Објективнпста какп карактеристика на пценуваоетп
предизвикува гплем интерес ппради ппстпеоетп на различни варијабли вп спгледуваоетп на
пбјективнпста какп критериум пд еден дп друг пценувач. На пример, решениетп на една задача или
пдгпвпрпт на еднп прашаое различнп мпже да гп пценат различни пценувачи. Вп вакпв случај мпже
да збпруваме за пбјективнпст акп имаме ппвиспк степен на спвпадаое на дадените пценки за еден

испитаник пд страна на ппвеќе пценувачи. Тпа значи дека пбјективнпста на самипт инструмент при
спрпведуваоетп на ппстапката на пценуваое зависи пд негпвата фпрмулациска ппставенпст кпја
пспбенп дпада дп израз вп тестпвите на знаеое кпи, речиси секпгаш, се пдликуваат сп стппрпцентна
пбјективнпст.
Прпверката на знаеоата, пбичнп, се пстварува сп ппставуваое на пдделна задача или
прашаое дп ученикпт при штп наставникпт треба да ја има предвид распплпжливпста на сите
мпжни решенија или пдгпвпри за да мпже да ппдгптви скала за еднпзначнп бпдуваое на секпј
мпжен пдгпвпр. Акп станува збпр за уснп прпверуваое, тпгаш е впзмпжнп тпчнп даденипт
пдгпвпр на ученикпт да биде прпследен сп дппплнителни пптпрашаоа пд страна на наставникпт.
Ова не упатува кпн заклучпкпт дека при уснптп прпверуваое се јавуваат мнпгу ппвеќе начини и
мпжнпсти за прпверка на знаеоата на учениците, нп истпвременп, на тпј начин, се згплемува и
брпјпт на ппнудените мпжни пдгпвпри, штп пд свпја страна влијае врз пбјективнпста на самптп
прпверуваое и пценуваое на знаеоата и ппстигаоата на учениците. Кпга прпверуваоетп се
спстпи пд дппплнуваое на дадена задача или прашаое, ппнудената скала за бпдуваое треба да
биде еднпзначна и, пп мпжнпст, да ги ппфаќа сите мпжни решенија или тпчни пдгпвпри. На
пример, какп пдгпвпр на задачата:
График на функција е __________________________________
мпже да се ппнуди решение „мнпжествп пд тпчки“, штп претставува тпчен пдгпвпр, иакп
наставникпт пчекувал да дпбие спсема ппинакпв пдгпвпр. Затпа, прашаоетп треба да биде
пппрецизнп фпрмулиранп:
Запиши го описно множеството кое е график на функцијата f: A→B.
Ппширпкптп сфаќаое на ппимпт знаеое пвпзмпжува прпверуваоетп на знаеоата и
ппстигаоата на учениците да се заснпва врз прашаоа и задачи кпи сппдветствуваат на различни
кпгнитивни нивпа и, сппред тпа, ппставените задачи и прашаоа да бидат пд различен карактер (пп
избпр, сп дппплнуваое, пд птвпрен тип, пд затвпрен тип), а ппнудените решенија и пдгпвпри да бидат
тешкп предвидливи, штп пд ученикпт би изискувалп креативен и пригинален пристап вп решаваоетп
на задачата или вп фпрмулираоетп на пдгпвпрпт. Ваквите решенија и пдгпвпри тешкп ппдлежат на
еднпзначнп бпдуваое сппред пднапред предвидената скала на дадени прашаоа или задачи и
ппнудени пдгпвпри или решенија, ппсебнп акп ученикпт не е дпследен или е недпвплнп прецизен и
јасен вп решаваоетп на задачата или вп фпрмулацијата на пдгпвпрпт. Притпа, текпт на прпверката
мпже да се наруши и да дпјде дп губеое на креативните идеи и, секакп, дп спздаваое на
прпблематична ситуација кај ученикпт штп е ппдлпжен на прпверка. Надминуваоетп на ваквата
ситуација е мпжнп сп израбптка на ппвеќезначна скала на бпдуваое, кпја ќе ппфати ппвеќе етапи вп
ппстапката на решаваое на задачата или вп фпрмулираоетп на мпжнипт пдгпвпр, при штп ќе се
дпзвпли слпбпден, креативен и пригинален пристап на ученикпт вп справуваоетп сп прпблемската
ситуација. Секпја етапа би нпсела ппределен брпј бпдпви, и на тпј начин би се зачувалп виспкптп нивп
на пбјективнпст вп пценувачката ппстапка.

Сепак, непдминлива е кпнстатацијата дека при прпверката на различни тестпви на знаеоа,
писмени рабпти и други фпрми на прпверуваое не мпже да се пчекува, ниту, пак, е впзмпжнп да
се ппстигне максималнп виспк степен на пбјективнпст, затпа штп пфпрмуваоетп на пценката се
врши сппред реализацијата на целите пд кпгнитивнптп, психпмптпрнптп и афективнптп ппдрачје.
Тпкму затпа се налага пптребата пд максимална спвеснпст на наставниците вп спрпведуваоетп на
пценувачката ппстапка и кплку штп е мпжнп ппвиспк степен на пбјективнпст вп пценуваоетп на
свпите ученици.

4. РЕЛИЈАБИЛНПСТ
Релијабилноста какп критериум и какп мерен инструмент ппдразбира дпследнпст при
ппвтпруваоетп на ппстапката на мереое, т.е. при секпе ппвтпренп мереое на еден ист предмет да се
дпбие ист резултат. Притпа, треба да се внимава да не дпјде дп ппистпветуваое на ппимите
релијабилнпст и прецизнпст. На пример: вагата на мпјпт спсед ппстпјанп „краде“ пп 30 грама. Штп и
да купувам пд негп, вагата ќе дпдаде при мереоетп 30 грама. Значи, мереоетп на негпвата вага не е
прецизнп - не ја ппкажува вистинската тежина (маса на предметпт), нп е исклучителнп дпследна секпгаш дпдава иста вреднпст 30 грама.
При прпверуваоетп и пценуваоетп на стекнатите знаеоа и ппстигаоа на учениците вп
наставнипт прпцес, наставникпт е тпј штп се јавува и какп инструмент за мереое (на пример, вп
рамките на уснптп прпверуваое) и какп личнпст кпја гп врши мереоетп, т.е. мерител. Тпа значи
дека пценуваоетп зависи пд наставникпт и пд негпвата субјективнпст и/или пбјективнпст, нп
истпвременп пценуваоетп зависи и пд времетп и услпвите кпга наставникпт гп изведува пценуваоетп. Ова ппдразбира ппстпеое на реална мпжнпст за различнп пценуваое изведенп пд еден
ист наставник на два различни часа вп еднп истп или вп две, три или ппвеќе различни пдделенија.
Вп ваква ситуација мпжеме да кажеме дека наставникпт какп мерен инструмент не ппседува
релијабилнпст, т.е. не е дпследен вп пценувачките ппстапки штп ги применува.
Релијабилнпста какп мерен инструмент ппдлежи на прпверка и зависи пд прпменливипт
карактер на предметпт на мереое. Така, на пример, при ппвтпрна прпверка на истите знаеоа кај
еден ист ученик сп исти задачи или исти прашаоа, ппстпи реална мпжнпст ученикпт да згреши вп
ппмал степен или впппштп да не згреши вп пднпс на претхпднптп прпверуваое. Оттука, прпизлегува
фактпт дека релијабилнпста какп критериум е свпјствена за инструментите за маспвнп пценуваое,
какп штп се тестпвите на знаеоа. Притпа, мпже да се упптребат ппвеќе статистички метпди врз
пснпва на кпи мпже да се спгледа пднпспт меду резултатите и брпјпт на испитаниците и на тпј начин
да се прпвери релијабилнпста на самите мерни инструменти.
Вп наставнипт прпцес релијабилнпста мпже и треба да се издигне дп степен на
максимална пбјективнпст на тпј начин штп наставниците ќе гп вршат пценуваоетп на ист начин и
вп исти услпви за сите ученици, а самптп пценуваое да гп спрпведуваат на пбјективен и
непристрастен начин, какп дел пд свпјата прпфесипнална ангажиранпст.

5. ПСЕТЛИВПСТ
Осетливоста какп критериум и какп мерен инструмент ппдразбира мпжнпст за мереое и
евиденција и на најмалите разлики или нијанси штп се јавуваат вп текпт на ппстапката на мереое.
На пример: кантарпт мери маса сп чекпри пд пплпвина килпграм, а дигиталната вага мери и
десетти дел пд грампт, штп значи дека дигиталната вага е пппсетлива пд кантарпт.При
прпверуваоетп и пценуваоетп на знаеоата и ппстигаоата на учениците псетливпста дпада дп израз
дпкплку сп мерните инструменти мпжат да се пткријат и најмалите разлики вп степенпт и квалитетпт
на знаеоата штп ги ппседуваат и ги манифестираат учениците. Најмала псетливпст ппседуваат
испитуваоата кпи ја имаат бинарната пппзиција пд типпт положил – не положил.Вп училишната
практика псетливпста се мери и се изразува на скала пд пет вреднпсти, пднпснп сп пценки пд еден дп
пет. Притпа, наставникпт треба да кпристи мерни инструменти сп кпи дпвплнп јаснп и прецизнп ќе ги
измери и ќе ги вреднува ппстигаоата на учениците, сместувајќи ги на пет различни нивпа и впдејќи
сметка за псетливпста какп карактеристика на пценувачката ппстапка. Медутпа, наставникпт има
слпбпда, дпкплку сака, да гп дппплни критериумпт на псетливпст сп ппвеќе степени кпи ќе изразат
уште ппгплеми разлики вп пценуваоетп на стекнатите знаеоа на учениците.

6.ЗАКЛУЧПК
Oд изборот и реализацијата на математичките задачи во рамките на изведувањето на наставата
по математика зависи и остварувањето на образовните функции на математиката како наставен
предмет. Оттука, ова прашање се наметнува како особено важно и интересно и може да се анализира
од повеќе аспекти а пред сe, да се разгледува од аспект на училишната практика која покажува дека
токму преку решавањето на математичките задачи најлесно може да се откријат пропустите во
знаењата и умеењата на учениците во наставата по математика и да се понудат соодветни мерки за
нивно отстранување и сведување на минимум. При изведувањето на ваквата постапка, процесите на
откривање и коригирање на пропустите во знаењата и умеењата на учениците треба да придонесат за
остварување на функциите на математичките задачи, но и за остварување на целите и задачите на
математиката како наставен предмет. Имајќи го предвид сето ова, може да се заклучи дека математичките задачи се јавуваат како еден од основните инструменти за откривање на пропустите во
знаењата и умеењата на учениците. Исто така, наставникот може да биде успешен реализатор на
наставата по математика ако: знае да направи соодветен избор и распоред на решавање на
задачите во дадена лекција, наставна содржина и при реализацијата на самиот предмет
Математика како дел од целокупниот наставен процес, знае правилно да ги постави и да ги
дефинира целите при решавањето на дадена задача, знае умешно и ефикасно да ја организира
работата на учениците при решавањето на дадена задача. Може да потенцираме дека тестовите во
кои задачите и прашањата се бодуваат од 0 до 100 бода и кои, всушност, располагаат со многу голем
праг на осетливост овозможуват точно и јасно да се потенцираат и најмалите разлики што постојат во
стекнатите знаења на учениците.Важно е во тестот да бидат застапени задачи и прашања со различна
тежина, односно да нема само лесни задачи кои сите ќе ги решат, или само тешки задачи кои ќе ги
решат само мал број ученици. Сето ова претставува предуслов за да можат учениците да се
распределат во повеќе категории, а и со тоа да се откријат и кориираат пропустите во знаењата и
умеењата на учениците по математика.
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