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Наставни предмет        matematika 
 

Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број        
од        . године, а измене и допуне у броју        од       године, 
          од       године. 
 

Разред  II , недељни фонд часова   5 , годишњи фонд часова  175. 
Недељни фонд часова вежби     , годишњи фонд часова вежби       . 
Годишњи број часова блок наставе       . 

 
Образовни профил – смер (за гимназије):    prirodno-matematički 

      
 

Трајање образовања:    četiri 
 (једна година, две, три или четири године, специјализација)  
 

Планови се реализују у следећим одељењима II-7  
      

 
 
 
 
 
 
 

                                                
  Непотребно прецртати 



ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
Наставни предмет: matematika Разред: II 

Број часова за Ред. број 
наставне 

теме 
Н А С Т А В Н Е  Т Е М Е  Број 

часова   
по теми обраду 

остале 
типове 
часова 

1 Stepenovanje i korenovanje 39 13 26 

2 Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija 49 17 32 

3 Eksponencijalna i logaritamska funkcija 33 10 23 

4 Trigonometrijske funkcije 54 20 34 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
     

 У к у п н о  175 60 115 
 

          Урадили: 
    
 Датум предаје:  Mihajlo Gajić 
 10.09.  2010 . године        



Број вежби Број часова  

                    
                                 (лабораторијске, графичке и др.) 

 
вежбе 
 

            

Редни 
број 

вежбе 

Ред. број 
часа    

вежбе 
Н А З И В  В Е Ж Б Е  

Број 
часова   

по вежби 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                  

            

      

            

 
 



 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
   Школска 2013  /  2011   година 
  ЗА МЕСЕЦ    СЕПТЕМБАР   20 13  ГОДИНЕ 

Назив предмета                        matematika   Разред II  Недељни фонд часова 5  

 

 

Ред. број 
наставне 

теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

1. 1. Uvodni čas kombinovani frontalni dijaloški učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 2. Stepen čiji je izložilac ceo broj* obrada frontalni dijaloški učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 3. Množenje i deljenje stepena istih osnova* obrada kombinovani dijaloški učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 4. Stepenovanje stepena,proizvoda i 
količnika* 

obrada kombinovani kombinovani učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 5. Operacije sa stepenima čiji su izložioci 
celi brojevi-vežbanje 

utvrđivanje rad u 
parovima kombinovani učionica,pomoćno-

tehnička             

1. 6. Operacije sa stepenima čiji su izložioci 
celi brojevi-vežbanje utvrđivanje individualni rešavanje problema učionica,pomoćno-

tehnička             

1. 7. Decimalni zapis realnog broja u 
standardnom obliku* 

obrada kombinovani rad na tekstu učionica, tekstualna             

1. 8 Stepena funkcija, Grafik stepene funkcije kombinovani frontalni dijaloški učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 9 Čitanje sa grafika stepene funkcije kombinovani individualni rešavanje problema audio-vizuelna             

1. 10 Pojam korena obrada frontalni rešavanje problema učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 11. Operacije sa korenima* obrada kombinovani kombinovani učionica,pomoćno-
tehnička             



Ред. број 
наставне 

теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

1. 12. Operacije sa korenima-vežbanje utvrđivanje rad u 
parovima kombinovani učionica,pomoćno-

tehnička             

1. 13. Operacije sa korenima-vežbanje proveravanje individualni kombinovani učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 14. Racionalisanje* obrada frontalni dijaloški učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 15. Racionalisanje-vežbanje kombinovani kombinovani rešavanje problema učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 16. Racionalisanje-vežbanje utvrđivanje grupni kombinovani učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 17. Stepen čiji je izložilac racionalan broj* obrada kombinovani monološki učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 18. Stepen čiji je izložilac racionalan broj-
vežbanje utvrđivanjew kombinovani dijaloški učionica,pomoćno-

tehnička             

1. 19. Operacije sa stepenima i korenima-
vežbanje 

sistematizacija rad u 
parovima kombinovani učionica,pomoćno-

tehnička             

1. 20. Operacije sa stepenima i korenima sistematizacija individualni rešavanje problema učionica,pomoćno-
tehnička             

1. 21. Sistematizacija sistematizacija individualni kombinovani učionica,pomoćno-
tehnička             

 Датум предаје 10.  9.   2013  год. Предметни наставник  Mihajlo Gajić,  
                           

 
 
 
 
 
 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 20     /  20    година 
  ЗА МЕСЕЦ    ОКТОБАР 2013 ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред II  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

1 22 
Stepen čiji je izložilac racionalan broj* 

                                    

  1   23 
Stepen čiji je izložilac racionalan broj-
vežbanje                                     

  1   24 
Operacije sa stepenima i korenima-
vežbanje                                     

  1   25 
Operacije sa stepenima i korenima-
vežbanje                                     

  1   26 
Sistematizacija 

                                    

  1      27 
Pismena vežba 

                                    

 1   28 
Pojam kompleksnog broja* 

                                    

 1   29 
Stepen imaginarne jedinice 

                                    



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

  1   30 
Množenje i deljenje kompleksnih 
brojeva*                                     

  1   31 
Stepenovanje kompleksnih brojeva* 

                                    

  1   32 
Operacije sa kompleksnim brojevima-
vežbanje                                     

  1   33 
Kompleksni brojevi-vežbanje 

                                    

  1   34 
Kompleksni brojevi-vežbanje 

                                    

  1   35 
Sistematizacija 

                                    

  1   36 
Sistematizacija 

                                    

  1   37 
Prvi pismeni zadatak 

                                    

  1   38 
Prvi pismeni zadatak 

                                    

  1   39 
Ispravak pismenog zadatka 

                                    

 2   40 
Kvadratna jednačina sa jednom 
nepoznatom*                                     

 Датум предаје        20   год. Предметни наставник         



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска2013   /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ    novembar 2013. ГОДИНЕ 

Назив предмета  matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

2. 41.  Rešavanje nepotpune kvadratne jednačine 0brada frontalni dijaloška učionica, kreda, tabla              

2.  42.  Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

2. 43. Rešavanje potpune kvadratne jednačine obrada frontalni dijaloška ~             

2.  44. Vežbanje utvrđivanje grupni dijaloška ~             

2.  45. Rešavanje kvadratne jednačine-vežbanje utvrđivanje individualni rešavanje problema ~             

2. 46. Priroda rešenja kvadratne jednačine obrada frontalni dijaloška ~             

2.  47. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema učiuonica, tekstualna             

2.  48. Vietove formule obrada frontalni dijaloška ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

2.  49. Vežbanje utvrđivanje grupni dijaloška učionica, tekstualna             

2. 50. Primena Vietovih formula utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

2. 51. Faktorizacija kvadratnog trinoma obrada frontalni dijaloška učionica, kreda, tabla             

2.  52.  Vežbanje utvrđivanje grupni dijaloška ~             

2. 53. Sistematizacija sistematizacija grupni rešavanje problema učionica, tekstualna             

2.  54. Jednačine koje se svode na kvadratne obrada grupni        ~ učionica, kreda, tabla             

2. 55. Bikvadratne jednačine obrada grupni        ~ ~             

2. 56. Simetrične jednačine obrada frontalni dijaloška ~             

2.  57. Jednačine koje se svode na kvadratne- 
vežbanje 

utvrđivanje individualni dijaloška ~             

2. 58. Vežbanje utvrđivanje individualni rešavanje problema učionica, tekstualna             

2. 59. Pismena vežba utvrđivanje individualni rešavanje problema ~             

 Датум предаје  10.9. 2013. год. Предметни наставник   Mihajlo Gajić,  



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ decembar    2013. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

2.  60. Grafik i svojstva funkcije 2axy   obrada grupni rešavanje problema učionica, tabla, kreda             

2.  61. Grafik i svojstva funkcije caxy  2  ~ ~ ~ ~             

2. 62. Grafik i svojstva funkcije  2mxay   ~ ~ ~ ~             

2. 63. 
Grafik i svojstva funkcije 

cbxaxy  2  
~ frontalni dijaloški ~             

2. 64. Kvadratna funkcija- vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

2. 65. Vežbanje utvrđivanje individualni ~ ~             

2. 66. Kvadratne nejednačine obrada frontalni dijaloški učionica, tekstualna             

2. 67. Vežbanje ~ individualni rešavanje problema ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

2. 68. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

2. 69. Sistematizacija ~ ~ ~ ~             

2. 70.             Drugi pismeni zadatak ~ ~ ~ ~             

2. 71. ~ ~ ~ ~ ~             

2.  72. Ispravak pismenog zadatka ~ grupni dijaloški učionica, tabla, kreda             

2. 73. Sistem jedne kvadratne i jedne linearne 
jednačine 

obrada frontalni dijaloški ~             

2. 74. Sistem dve kvadratne jednačine sa dve 
nepoznate 

obrada grupni rešavanje problema učionica, tekstualna             

2. 75. Vežbanje utvrđivanje ~ ~ ~             

                                                

                                                    

                                                    

 Датум предаје  10.9.  2013. год. Предметни наставник   Mihajlo Gajić,  



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ   januar  2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

2.  76. 

Sistem dve kvadratne jednačine  koje 

sadrže ,2ax 2by  i slobodan član 
obrada frontalni dijaloški učionica, kreda, tabla             

2. 77. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

2. 78. Sistem kvadratne i homogene jednačine obrada ~ ~ ~             

2. 79. Vežbanje utvrđivanje ~ ~ ~             

2. 80. Rešavanje složenijih sistema jednačina ~ individualni ~ učionica, tekstualna             

2. 81. Sistemi jednačina- vežbanje ~ ~ ~ ~             

2. 82. Iracionalne jednačine obrada frontalni dijaloški učionica, kreda, tabla             

2.  83. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema učionica, tekstualna             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

2. 84. Iracionalne nejednačine obrada frontalni dijaloški učionica, kreda, tabla             

2. 85. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema učionica, tekstualna             

    2. 86. Iracionalne jednačine i nejednačine- 
vežbanje 

~ individualni ~ ~             

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 Датум предаје  10.9. 2013. год. Предметни наставник   Mihajlo Gajić,  



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ   februar 2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

2. 87. Sistematizacija sistematizacija grupni rešavanje problema učionica, kreda, tabla             

2. 88. Sistematizacija ~ ~ ~ ~             

3. 89. Eksponencijalna funkcija obrada grupni ~ ~             

3. 90. Grafik i svojstva eksponencijalne 
funkcije 

utvrđivanje frontalni dijaloški ~             

3. 91. Vežbanje ~ grupni ~ učionica, tekstualna             

3. 92. Eksponencijalne jednačine obrada frontalni ~ ~             

3. 93. Vežbanje utvrđivanje individualni ~ ~             

3. 94. Vežbanje ~ ~ rešavanje problema ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

3. 95. Eksponencijalne nejednačine obrada frontalni dijaloški učionica, kreda, tabla, 
tekstualna             

3. 96. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

3. 97. Inverzna funkcija ~ frontalni dijaloški ~             

3.  98. Pojam logaritma obrada ~ ~ ~             

3. 99. Osnovna svojstva logaritama obrada ~ ~ ~             

3.  100. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

3. 101. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

3. 102. Logaritamska funkcija i njen grafik obrada ~ dijaloški ~             

3. 103. Vežbanje utvrđivanje ~ ~ ~             

3. 104. Eksponencijalna i logaritamska funkcija- 
vežbanje 

~ individualni rešavanje problema ~             

3. 105. Dekadni logaritmi obrada frontalni dijaloški ~             

 Датум предаје  10.9. 2013. год. Предметни наставник   Mihajlo Gajić,  



 
                           

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ   mart  2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

3. 106. Logaritmovanje izraza obrada frontalni dijaloški učionica, kreda, tabla, 
tekstualna             

3.  107. Antilogaritmovanje ~ ~ ~ ~             

3. 108. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

3. 109. Primena logaritama- vežbanje ~ ~ ~ ~             

3. 110. Logaritmi- vežbanje ~ individualni ~ ~             

3. 111. Logaritamske jednačine obrada frontalni dijaloški ~             

3. 112. Razni tipovi logaritamskih jednačina utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

3. 113. Vežbanje ~ ~ ~ ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

3.  114. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

3.  115. Logaritamske nejednačine obrada frontalni dijaloški ~             

3. 116. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

3. 117. Vežbanje ~ individualni ~ ~             

3. 118. Sistematizacija ~ ~ ~ ~             

3.  119. Treći pismeni zadatak ~ ~ ~ učionica, tekstualna             

3. 120. Treći pismeni zadatak ~ ~ ~ ~             

3.  121. Ispravak pismenog zadatka sistematiozacija grupni dijaloški učionica, kreda, tabla, 
tekstualna             

4. 122. Uvod u trigonometriju obrada frontalni ~ ~             

4. 123. Vežbanje utvrđivanje grupni ~ ~             

4. 124. Vežbanje ~ ~ ~ ~             
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014.

 година 
  ЗА МЕСЕЦ   apri l 2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

4. 125. Vežbanje utvrđivanje individualni rad na tekstu učionica, kreda, tabla, 
tekstualna             

4. 126. Uopštenje ugla, radijan obrada frontalni dijaloški ~             

4. 127. Vežbanje utvrđivanje grupni ~ ~             

4. 128. Trigonometrijski krug obrada frontalni ~ ~             

4. 129. Definicija sinusa i kosinusa na trig. krugu ~ ~ ~ ~             

4. 130. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

4. 131. Određivanje nekih karakterističnih 
vrednosti funkcija sinus i kosinus 

~ ~ ~ ~             

4. 132. Osobine sinusa i kosinusa ~ ~ ~ ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

4. 133. Vežbanje ~ individualni ~ ~             

4. 134. Funkcija xy sin , grafik obrada grupni ~ ~             

4. 135. Funkcija xy cos , grafik obrada ~ ~ ~             

4. 136. Vežbanje utvrđivanje ~ ~                      ~             

4. 137. 
Čitanje grafika funkcija xy sin , 

xy cos - vežbanje 
~ individualni ~ učionica, kreda, tabla             

4. 138. Definicija tangensa i kotangensa na trig. 
krugu 

obrada frontalni monološki ~             

4. 139. Vežbanje utvrđivanje grupni dijaloški ~             

4. 140. Određivanje nekih karakterističnih 
vrednosti funkcija tangens i kotangens 

~ ~ ~ ~             

4. 141. Osobine tangensa i kotangensa ~ individualni ~ ~             

4. 142. Funkcija tgxy  , grafik 0brada grupni rešavanje problema ~             

4. 143. Funkcija  ctgxy  , grafik ~ ~ ~ ~             
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ   maj  2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

4. 144. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema učionica, kreda, tabla             

4. 145. Osnovne trigonometrijske formule za 
proizvoljan ugao 

obrada frontalni dijaloški ~             

4. 146. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

4. 147. Svođenje na prvi kvadrant obrada frontalni ~ ~             

4. 148. Vežbanje utvrđivanje grupni ~ ~             

4. 149. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

4. 150. Trigonometrijske jednačine obrada grupni ~ učionica, kreda, tabla, 
tekstualna             

4. 151. Vežbanje utvrđivanje ~ ~ ~             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

4. 152. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

4. 153. Trigonometrijske nejednačine obrada frontalni dijaloški ~             

4. 154. Vežbanje utvrđivanje individualni rešavanje problema ~             

4. 155. Adicione teoreme obrada frontalni dijaloški ~             

4. 156. Vežbanje utvrđivanje grupni ~ ~             

4. 157. Trigonometrijske funkcije dvostrukog 
ugla 

obrada individualni ~ ~             

4. 158. Vežbanje utvrđivanje ~ ~ ~             

4. 159. Vežbanje ~ ~ ~ ~             

4 160. Transformacija zbira  i razlike 
trigonometrijskih funkcija u proizvod 

obrada frontalni dijaloški ~             

4. 161. Vežbanje utvrđivanje grupni rešavanje problema ~             

4. 162. Grafik funkcije  cbxay  sin  obrada ~ ~ ~             
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 
  Школска 2013  /  2014 .  година 
  ЗА МЕСЕЦ  jun  2014. ГОДИНЕ 

Назив предмета    matematika        Разред drugi  Недељни фонд часова 5 

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:           

Ред. број 
наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и 
корекција 

4. 163. Vežbanje utvrđivanje grupni kombinovani učionica, tabla, kreda, 
tekstualna             

4. 164. Grafik funkcije  cbxay  cos  obrada grupni ~ ~             

4. 165. Vežbanje utvrđivanje grupni ~ ~             

4. 166. Sinusna teorema obrada frontalni ~ ~             

4. 167. Vežbanje utvrđivanje individualni ~ ~             

4. 168. Kosinusna teorema obrada frontalni ~ ~             

4. 169. Vežbanje utvrđivanje individualni ~ ~             

4. 170. Četvrti pismeni zadatak ~ ~ rešavanje problema učionica, tekstualna             



 
Ред. број 

наставне теме 

Ред. број 
часа наст. 
јединице 

Назив наставне јединице 
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима) 

Тип часа Облик 
рада Метод рада Место рада и  

наставна средства Иновације (Само)евалуација и корекција 

4. 171. Četvrti pismeni zadatak ~ ~ ~ ~             

4.  172. Ispravak pismenog zadatka sistematizacija grupni dijaloški učionica, tabla, kreda, 
tekstualna             

4. 173. Primena trigonometrije utvrđivanje ~ rešavanje problema ~             

4. 174. Primena trigonometrije ~ ~ ~ ~             

4. 175. Sistematizacija ~ ~ ~ ~             
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