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УТИЦАЈ ИСПИТИВАЊА ФУНКЦИОНАЛНЕ 
ЗАВИСНОСТИ ИЗМЕЂУ ВЕЛИЧИНА НА 

УСПЕШНОСТ У РЕШАВАЊУ МАТЕМАТИЧКИХ 
ПРОБЛЕМА 

Апстракт: Циљ овог истраживања јесте да испита у којој мери 
испитивање функционалне зависности између величина утиче на успешност 
у решавању задатака у почетној настави математике. Ефикасност увођења 
експерименталног фактора разматрана је на узорку од 60 ученика четвртог 
разреда основне школе методом ex post facto истраживања и дескриптивном 
методом, која подразумева статистичку анализу квантитативних података. 
Валидност формулисаних претпоставки испитана је помоћу тестова. 
Резултати истраживања показали су да је разматрање математичких 
објеката са релацијског аспекта од централног значаја за успешно решавање 
задатака. Закључујемо да анализа функционалних веза између величина 
представља вид подршке у решавању математичких проблема, који 
захтевају препознавање променљивих величина и односа међу њима. 
Наведени приступ илустрован је на репрезентативним примерима. 

Кључне речи: идеја функције, рачунске операције, геометријске 
репрезентације. 

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ 

Иако се идеја функције први пут уводи у контексту бројања1, сам појам 
функције није на листи задатака наставног програма за млађе разреде, али је 
имплицитно укључен у развој способности ученика, реализацију задатака и 
разумевање појмова предвиђених планом и програмом. У начелима и 
стандардима за наставу математике, објављеним од стране NCTM (2000), 
огледа се функционални поглед на изразе и једначине, при чему се истиче да 
ученици од трећег до петог разреда треба да откривају и истражују 
алгебарске идеје кроз следеће активности: а) идентификација или изградња 
нумеричких и геометријских образаца; б) представљање образаца вербално, 

                                                        
∗ mika.rakonjac@gmail.com  
1 Операција бројања (додавања по један) доводи нас до функције међу бесконачним 

скуповима (функција s: N → N, тзв. „следбеник”, јесте „1 – 1” функција и није „на”) 
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табелама или симболима; в) уочавање и примена односа између различитих 
величина; г) извођење и објашњење генерализације; д) примена графикона за 
описивање образаца; ђ) истраживање нумеричких особина; е) употреба 
алгебарског језика за приказивање обрасца, генерализације или ситуације. У 
том смислу NCTM предлаже да активности ученика буду усмерене на 
„разумевање образаца, односа и функција”, „решавање проблема из 
релацијске перспективе” (NCTM 2000: 6) и „развој функционалних 
интерпретација” (NCTM 2000: 3), јер „појам функције представља значајну 
обједињујућу идеју у математици” (NCTM 1989: 154).  

Давидов и његов истраживачки тим верују да је стицање теоријског 
расуђивања могуће на узрасту од шест или седам година уколико су ученици 
ангажовани у одговарајућим активностима учења, које ученике усмеравају 
од апстрактног ка конкретном: „интелектуални капацитет деце у првим 
разредима је знатно опширнији и разноврснији од оног који је прихваћен од 
стране традиционално оријентисане наставе” (Elʼkonin & Davydov, 1975: 8). 
У том духу, истраживачи (English & Watters, 2005) истичу да деца млађег 
узраста треба више да се суочавају са ситуацијама где се истражују идеје о 
односима величина. Значајну улогу у истраживању односа између величина 
има развој идеје функције (Usiskin, 1988). Намена функционалног приступа 
је да се омогући разумевање улога променљивих у линеарним односима, тј. 
да промена једне променљиве (независне) утиче на промену друге (зависне). 
У складу с тим, Шлиман (Schliemann) и сарадници (2003) су, на основу 
истраживања, закључили да аритметичке операције ученици (9–10 година) 
могу да науче као функције пре самог рачунања са појединим бројевима и на 
тај начин могу се усмерити да мисле на много дубљем нивоу од оног који је 
потребан за учење вештина рачунања и аритметичких процедура. Треба 
имати у виду да решавање проблема, који се односе на испитивање 
функционалне зависности, захтева одређене способности ученика, које су 
(Лиан и Идрис) Lian & Idris, 2006 сврстали у четири нивоа: 

1) Моноструктурни ниво: 

– способност коришћења доступних података са једног аспекта 
(примена само једне операције) у циљу решења проблема. 

2) Вишеструктурни ниво: 

– уочавање нумеричких односа варијабли, формирање 
аритметичког израза за израчунавање вредности зависне 
променљиве и табеларно представљање вредности; 

– коришћење свих датих информација и примена више од једне 
операције у циљу проналажења решења. 

3) Релацијски: 

– способност генерализације процеса успостављања линеарног 
односа између варијабли; 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-8594.2006.tb18139.x/full
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– способност да се формира алгебарски израз, као и линеарна 
једначина, која приказује међусобни однос свих расположивих 
информација о ситуацији;  

– способност примене формуле. 

4) Проширење апстракције: 

– способност испитивања међусобног односа (функционалних веза) 
свих расположивих информација у односу на одговарајуће 
апстрактне принципе; 

– способност испитивања структуре и разматрања могућности 
постојања више од једног решења проблемске ситуације. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Предмет истраживања су активности засноване на анализи 
функционалних односа између величина и њихов ефекат на успешност у 
решавању задатака. 

Циљ истраживања је да се испита у којој мери испитивање 
функционалне зависности између величина утиче на успешност решавања 
задатака. 

Задаци истраживања: 

– извођење експерименталног програма у непосредном раду са 
ученицима (формирање уједначених група на основу оцена из 
математике, моделовање сценарија за часове и теста знања, 
реализација експерименталне наставе у оквиру три наставна часа); 

– тестирање (испитивање квалитета знања усвојених током 
експерименталног програма); 

– статистички приказ резултата провере знања и анализа добијених 
резултата;  

– извођење закључака за унапређење наставе математике. 

Зависна варијабла: успех ученика у решавању задатака.  

Независна варијабла: испитивање функционалне зависности између 
величина приликом решавања математичких проблема. 

Хипотеза: ученици Е-групе успешнији су у решавању задатака у односу 
на ученике К-групе. 

Методе и технике истраживања:  

– методa ex post facto истраживања; 
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– дескриптивна метода (статистичка анализа квантитативних 
података, извођење закључака на основу анализе сређених 
дескрипција); 

– процена ефекта експерименталне наставе извршена је помоћу теста 
знања (Прилог 1). 

Узорак истраживања чини 60 ученика четвртог разреда једне београдске 
основне школе, при чему је 30 ученика радило под утицајем експерименталног 
фактора (Е-група), а 30 ученика радило је традиционалном наставом (К-група). 

Динамика извођења експерименталног програма: Након часова 
традиционалне наставе, на којима су обрађене наставне јединице зависности 
између резултата и компонената операције (сабирања, одузимања, множења и 
дељења), уследила су 3 часа њиховог утврђивања у оквиру којих је 
реализована експериментална настава (решавањем примера 1–11, у даљем 
излагању, и њима аналогних). Затим је урађена провера знања помоћу 
тестирања. Резултати тестирања, изражени у виду броја бодова (од 0 до 5 по 
одговору), представљали су основ за статистичку обраду. 

Подаци су обрађени у статистичком пакету SPSS. Примењена је 
дескриптивна статистичка анализа (значајност разлике аритметичких средина). 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ  

С обзиром на то да су сабирање и множење функције (бинарне 
операције), покретач идеје за ово истраживање је препорука, изнета у 
Наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања, 
да је неопходно „потпуније сагледавање својстава рачунских операција и 
функционалне зависности резултата операције од њених компонената” (2016: 
101). Осим тога, препорука је да се идеја функције развија на конкретном и 
интуитивном нивоу. У складу са наведеним, на часовима експерименталне 
наставе решаване су две групе задатака (у даљем излагању), који могу утицати 
на развој способности неопходних за анализу функционалних односа између 
компонената рачунских операција. Већина задатака захтева квалитативну 
анализу, за коју су карактеристични подаци, који се по природи разликују од 
података неопходних за проучавање објекта сa квантитативне стране. На тај 
начин je, кроз истраживање функционалних односа у различитим контекстима 
(геометријском, табеларном), реализовано: 1) утврђивање зависности између 
резултата и компонената рачунске операције и 2) утврђивање сталности збира, 
разлике, производа и количника. Из ове перспективе, променљиве нису 
посматране као слова која означавају непознате бројеве, већ као објекти, који 
се мењају у зависности од промена одговарајућих величина (нпр. дужине 
страница). 
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1) Решавање задатака у којима се захтева испитивање функционалне 
зависности између геометријских елемената 

Да би ученици лакше схватили значење алгебарских симбола (које је 
неопходно у развијању стратегије решавања једначина засноване на инверзном 
односу операција), у току експерименталне наставе функционална зависност 
између алгебарских објеката уграђена је у геометријски контекст, јер 
визуелизацијом непроменљивих односа између елемената објекта ученицима 
се омогућава да их уочавају и „повезују своје симболе и променљиве у обрасце 
којигенеришу фигуре” (Вecker & Rivera, 2006: 466). У складу с тим, решавани 
су геометријски задаци са циљем да релацијски односи између дужине 
страница и обима/површине правоугаоника омогуће разумевање односа 
између компонената операција сабирања/множења. 

Пример 1. Испитати зависност обима (О) правоугаоника од странице а, 
при чему је друга страница (b) константна (b = 1). 

Решење: Како већина ученика има искључиво оперативни поглед на 
знак „=”, у разматрању алгебарског приказадефиниције појма обима (тј. 
модела O = 2a + 2b) од кључног је значаја схватање знака једнакости као знака 
релације, тј. односа између квантитативних варијабли (страница и обима) 
правоугаоника. Наиме, са аритметичког аспекта, знак једнакости јесте 
оперативни симбол (сигнал да се израчуна вредност израза), али је у овом 
случају показатељ односа између вредности обима и странице и представља 
релацију еквиваленције. У том смислу, ученици разматрају функционалну 
зависност променљиве О од променљиве величине а, користећи геометријски и 
вербални приказ промена варијабли, јер апстрактне квантитативне вредности 
одређене величине (без доделе нумеричких вредности) омогућавају 
квантитативно алгебарско расуђивање, које подразумева анализу и изражавање 
односа између величина. Међутим, користимо и табеларни приказ односа 
величина, иако он одражава оперативни карактер алгебарских израза. Први 
разлог табеларног начина приказа парова података је тај што је то један од 
прецизнијих начина повезивања података на овом узрасту. Други разлог је што 
омогућава да ученици схвате симболе као замену за различите вредности броја, 
а не као ознаку за одређену вредност, која се не мења, тј. да обрасци за обим и 
површину имају динамичну природу. Осим тога што ученици развијају осећај за 
промену збира (О) у зависности од промене сабирка (2a), посматрањем приказа 
(нпр. табеле вредности променљивих а и О) омогућено је да стекну представу о 
промени вредности обима у зависности од странице, о домену и кодомену, о 
монотоности, што води проучавању елементарних својстава функције, која је 
темељ математичке анализе.  

Пример 2. Испитати зависност странице (а) правоугаоника од обима 
(О), при чему је страница b константна (b = 1). 

Решење: У овој ситуацији истражујемо инверзну релацију релације из 
примера 1. Користећи знања о решавању једначина, табеларно можемо 
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приказати зависност између квантитативних варијабли а и О. (Вредности 
променљиве О су из домена парних бројева.) Упоређујући табелу из овог 
примера са табелом из примера 1, може се уочити да су а и О у релацијском 
односу заменили места. Истраживањем релацијских промена чине се први 
кораци ка појму инверзне функције.  

Из претходна два примера ученици могу закључити да се увећањем 
странице (сабирка) увећава и обим (збир), односно увећањем обима (збира) 
увећава се и страница (сабирак). У примеру 3 разматра се међусобни однос 
дужине и ширине правоугаоника константне вредности обима. 

Пример 3. Испитати однос страница (а и b) правоугаоника обима О (О = 10).  

Решење: Да би решили задатак, могуће вредности дужине и ширине 
правоугаоника ученици могу одређивати алгебарском методом, приказујући их 
табеларно. (Вредности променљивих су из скупа природних бројева.) Бројеви 
у табели, који описују узајамни однос страница правоугаоника фиксног обима, 
развијају интуитивне идеје домена и кодомена. Питање: „Која је највећа 
(најмања) дужина коју може имати правоугаоник фиксног обима?”, развија 
идеју о екстремним вредностима. Ако једнакост a + b = 5 замене 
еквивалентним обликом а = 5 - b, а вредности из табеларног приказа 
посматрају као вредности разлике и умањиоца, ученици могу уочити како се 
мења разлика у зависности од промене умањиоца. 

Линеарна зависност променљивих може се илустровати и односом 
између дужине странице правоугаоника и његове површине, при чему је 
вредност ширине константна (пример 4). 

Пример 4. Испитати зависност површине (Р) од странице а, при чему је 
друга страница (b) константна (b = 2).  

Решење: Из табеларног приказа вредности променљивих а и Р, ученици 
могу уочити однос промена вредности површине и странице, као и зависност 
производа од чиниоца. Како су вредности променљивих из скупа природних 
бројева, овде се може оспорити често „тврђење” ученика да „множење увећава”, 
тако што ће се за контрапример узети страница а чија је вредност дужине 1cm. 
Оспоравањем наведене (погрешне) хипотезе, ученици могу закључити да се из 
појединачних примера не може изводити општи суди да тестирање претпоставке 
подразумева изградњу убедљиве аргументације да је претпоставка истинита или 
лажна, тј. да претпоставка може бити истинита ако и само ако је истинита за све 
могуће случајеве из неког одређеног домена. Другим речима, ако постоји 
контрапример, тј. бар један случај из домена за који претпоставка није истинита, 
онда кажемо да је лажна. При том, за ученике је важно не само да се испита да 
ли је претпоставка тачна, него и када је тачна, тј. да се одреди њен домен. У 
складу са наведеним, један од исправних начина закључивања, који се може 
применити на овом узрасту, јесте метода непотпуне индукције (у примеру 11). 

Једна од карактеристика школске математике јесте чињеница да се 
формуле ретко интерпретирају као функционални модели, преко којих би се 
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могла изучавати својства моделираних објеката. У ствари, строга одвојеност 
школског алгебарског језика (затвореног у формулама) и функционалног 
језика је последица процеса дидактичког организовања, на основу кога се 
математика изучава у различитим блоковима садржаја и на тај начин отежава 
интеграција математичких објеката из различитих тема или домена (Bosch & 
Gascón, 2006; Chevallard, 1985, према: Ruiz et al., 2007: 3). Пример 5 је модел 
конструктивног увођења обрасца за обим квадрата путем истраживања односа 
странице и обима. Ради разумевања функционалних односа, у овом примеру 
истраживање је представљено у различитим контекстима (геометријски, 
табеларни и симболички). На примеру односа обима и странице квадрата биће 
илустрована два различита приступа функционалним односима. 

Пример 5. Испитати зависност обима (О) квадрата од дужине странице а. 

Решење: Да би ученици активно учествовали у истраживању 
функционалних односа, а затим и генерализацији зависности обима од 
странице, решавање примера 5 прилагођено је приступу, који описују 
Конфри и Смит (Confrey & Smith, 1994). Они разликују два приступа 
функционалним ситуацијама: „коваријација” (рекурзивна генерализација2) и 
„кореспонденција” (експлицитна генерализација3). У току решавања задатка 
ученици су прво користили коваријантни приступ, јер је „једноставнији и 
више интуитиван” (Confrey & Smith, 1994: 33). Киран (Kieran, 1996) 
предлаже да се, уместо на систем симбола, ученици концентришу на 
алгебарско размишљање, које „подразумева такав приступ квантитативним 
ситуацијама у којима се општи односи не морају приказивати симболичким 
представама које у крајњој линији могу да се користе као когнитивна 
подршка за традиционално предавање школске алгебре“ (Kieran,1996, према: 
Johanning, 2004: 372). Међутим, Гордиљо и Годино (Gordillo & Godino, 2014) 
утврдили су, на основу истраживања, да наставници не признају спонтану 
генерализацију („квазигенерализацију”), јер је њихово поимање алгебарског 
резоновања засновано на два елемента: први је да алгебра подразумева 
употребу симбола и извршавање бројевних операција, а други је да се у 
уџбеницима не предлажу задаци за проналажење или доказивање образаца и 
правила. Без обзира на изложени став наставника, визуелна структура 
промена је неопходна за релационо разумевање. Иначе, извођење правила би 
се ослањало на инструментално разумевање – „правило без разлога“ (Skemp, 
2002: 2). У том циљу, за решавање примера 5 користимо геометријски модел 
квадрата, при чему квадрат приказујемо у складу са својом основном 
дефиницијом, чиме се показује примат геометрије у овом контексту. 

                                                        
2 Рекурзивна генерализација слична је генерализацији путем индукције. Наиме, у 

генерализацији путем индукције, на основу утврђених правила f(1),  f(2),  f(3) ..., уводи се 
претпоставка, тј. опште правило f(n) за природaн број n; док се у случају рекурзивне 
генерализације правило f(2) добија помоћу правила f(1), затим  f(3) помоћу  f(2) ..., f(n) 
помоћу f(n-1) (Krygowska, 1979, према: Čadež & Kolar, 2015: 29). 

3 Експлицитна генерализација подразумева уопштавање расуђивањем – уочено правило у 
једном случају важиће и у другом случају (Krygowska,1979, према: Čadež & Kolar, 2015: 29). 
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2 cm 

2 cm 

3 cm 

3 cm . . . 

О = 4cm О = 8cm О = 12cm 

Међутим, квадрат се, такође, може приказати користећи број, којим је 
одређена његова страница. Мењање овог броја и опажање његовог утицаја на 
квадрат може бити важно у развоју идеје променљивости, док именовање 
броја (нпр, словом а) представља корак ка појму променљиве. Имајући у 
виду наведено, сам ток решавања примера 5 усклађен је према предлогу 
Лиан и Идрис (2006). Наиме, поступак решавања алгебарских задатака 
обухвата низ алгебарских процеса, који се састоји од три етапе: откривање 
обрасца прикупљањем нумеричких података, представљање и уопштавање 
обрасца у табели и примена правила у вези с конкретном ситуацијом, 
примена алтернативног решења за новонасталу ситуацију (Lian & Idris, 
2006). У том смислу, у решавању примера 5, ослањајући се на значење појма 
обима, ученици прелазе на нумерички приступ и формирају низ бројева, који 
представља мерне бројевне вредности обима низа квадрата, где је страница 
сваког следећег за 1 cm дужа од претходног (Слика 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. Коваријантни приступ 

 
Квантитативни подаци о објекту, који су у основи изградње матема-

тичких модела, омогућавају проучавање објекта сa квантитативне стране. За 
коваријантни приступ карактеристично је да након разматрања квантита-
тивних аспеката објекта, који варирају (дужина странице и вредност обима), 
ученици формирају низ, утврђују карактеристике промена између узастопних 
објеката у низу и уочавају да промене остају исте, тј. да je сваки следећи 
члан низа за 4 cm већи од претходног (особина аритметичког низа). 
Рекурзивном генерализацијом утврђују: квадрат А има обим 4 cm и обим 
сваког следећег, чија се дужина странице повећава за 1 cm, за 4 cm је већи од 
претходног. Однос између узастопних вредности променљивих (О и а) без 
освртања на функционалне зависности између њих, могу се описати и 
табелом вредности две променљиве. 
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Слика 2. Два приступа генерализацији функционалне зависности                                  
обима од дужине странице.                                                                                                             

– Дужине странице и обима изражене су истом јединицом мере – 
 
Посматрањем вредности у табели (Слика 2) из нове перспективе, не 

фокусирајући се на изоловане редове табеле, већ на функционални однос 
између две варијабле, тј. разматрањем уређених парова, ученици могу уочити 
квантитативне односе између странице и обима квадрата, чиме се подржава 
функционално размишљање и  кретање ка кореспондентном приступу: мерни 
број обима сваког квадрата је четири пута већи од мерног броја странице 
квадрата (експлицитна генерализација). Тиме се избегава опасност од 
усмеравања ученика на „развој алгебарског односа, а не на развој способности 
уопштавања” (Thornton, 2001: 252). Превођење функционалних веза између 
чланова парова у алгебарски симболички запис4 омогућава да се односи 
између променљивих генералишу приказом: О = 4 · а, који ученицима пружа 
могућност да схвате  инваријантност односа између две дате величине. На 
овом примеру ученици могу да схвате да, на пример, величине 24 и 6 
задовољавају релације „4 пута више” и „за 18 више”, као и да објасне зашто, 
када 24 и 6 смањимо/повећамо два пута, наставља да се одржава однос „4 пута 
више”, али не и однос „за 18 више”. Ради подстицања развоја функционалног и 
алгебарског размишљања, неопходно је формулисати питања на која одговор 
није конкретан број, већ однос између променљивих. На пример, питања могу 
да се односе на анализу односа између компонената конкретне функције, као и 
анализу тока уопштене функције: За које је вредности променљиве а вредност 
О већа од 100 cm? Шта представља константа 4? итд. Такође, питање: „Да ли је 
тачно: ако је О = 4 · а, онда је а = О : 4?“ подразумева упоређивање величина, 
приказивање и тумачење односа између две величине из две различите 
перспективе, које су у међусобно инверзном односу (однос „4 пута веће” 
инверзан је односу „4 пута мање”). И на крају, чињеница да се питање „Шта се 
дешава са вредношћу 4 · а када се а повећава?” не може заменити питањем 
„Шта се дешава са вредношћу 4 · 3 када се 3 повећава?” указује не на 
аритметичку, већ на алгебарску природу обрасца О = 4 · а, чиме се прави разлика 

                                                        
4 Један од кључних елемената проучавања алгебре је могућност да се за одређену функцију 

f(x) одреди: 1) f(x) за x = а; 2) х тако да је f(x) = а; 3) х тако да f(x) има максималну или 
минималну вредност (Fey & Good, 1985: 48) 

а 1 2 3 4 5 

О 4 8 12 16 20 
кореспонденција 

коваријација 
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између „аритметичког и квантитативног расуђивања” (Kaput, 1995: 48)5. Управо у 
том приступу Асискин (Usiskin, 1988) види важан аспект школске алгебре и 
сматра да прва алгебарска знања треба увести кроз употребу променљивих. 

Визуелне способности често подразумевају препознавање образаца и 
структуре и повезане су са математичким успехом (Arcavi, 2003; Booth & 
Thomas, 2000, према: Mulligan & Mitchelmore, 2009: 33) и аналогним 
закључивањем (English, 2004, према: Mulligan & Mitchelmore, 2009: 33). 
Малиган и Мичелмор (Mulligan & Mitchelmore, 2009) сматрају да свест о 
структури образаца може да допринесе процесу учења многих математичких 
појмова; на пример, опажање композитних јединица од пет или три квадрата 
од кључне је важности за настанак дводимензионалне структуре, док се 
израчунавање запремине заснива на сличној структури. У циљу развоја свести 
о структури обрасца могу се решавати проблеми као што је пример 6, где се 
квантитативни односи између компонената просторног структурног обрасца 
растуће функције могу описати симболичким приказом. Овде долази до 
изражаја функционално размишљање, кога Смит (2008: 143) дефинише као тип 
„представничког размишљања које се фокусира на однос између две или више 
различитих величина [...], које од специфичних односа индивидуалних 
случајева води до уопштавања тих односа”. Модел из Примера 5 може да буде 
прототип (општа стратегија) за формирање модела са структурно сличном 
ситуацијом, као што је Пример 6. Потребно је да ученици прво апстрахују 
однос из илустрованог приказа, а затим да га преведу у друге репрезентације, 
које наглашавају његове различите карактеристике. За превођење из једне у 
другу репрезентацију потребно је ангажовање различитих когнитивних 
активности, при чему је у основи сваке од њих разумевање датог односа. На 
пример, да би формирао табелу која ће репрезентовати дати текстуални 
проблем, ученик прво мора одредити битне податке, односно променљиве. 

Пример 6. Написати алгебарски образац за одређивање броја белих 
квадрата у зависности од броја сивих квадрата (Слика 3). 

 
Слика 3. Просторна структура алгебарског обрасца 

                                                        
5 И аритметика и алгебра пружају формална средства за екстернализацију квантитативног 

размишљања. У случају аритметике, ова средства служе за рачунање или одређивање 
конкретне вредности величине, док се у случају алгебре ова средства могу користити у 
двоструке сврхе: 1) за генерализацију и апстракцију квантитативних односа, 2) за 
расуђивање без доделе нумеричке вредности, већ преко спољних репрезентација 
квантитативних односа (Kaput, 1995: 49). 

.
 . . 
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6 + 2 6 + 6 6 + 4 

. . .  

Решење: Посматрањем низа правоугаоника на слици ученици треба да 
уоче њихову имплицитну структуру. Две колоне од по три подударна квадрата 
са бочних страна правоугаоника, узастопно „додавање” колона, просторни 
односи (подударност, паралелност и нормалност) битне су структурне 
карактеристике овог модела. 

Посматрањем низа правоугаоника са релацијског аспекта може се 
уочити да број (немаркираних) квадрата са бочних страна остаје константан 
(Слика 4) и не утиче на раст низа броја белих квадрата, па се њихов број узима 
за константу у коначном обрасцу. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Слика 4. Сликовити приказ односа између броја белих и сивих квадрата 
 
Узајамна зависност броја сивих и маркираних белих квадрата може се 

приказати следећом табелом. 
 

 
 

 
 
 

Слика 5. Табеларни приказ односа између броја сивих и                                                 
маркираних белих квадрата 

 
Кореспондентним приступом може се закључити да је број маркираних 

белих квадрата два пута већи од броја сивих. Узимајући у обзир и константан 
број немаркираних белих (6), укупан број свих белих квадрата је 6 + 2 · x, где 
је х број сивих квадрата. Ако се алгебра посматра као генератор образаца, 
проблем је решен открићем општег обрасца. Генерализована су позната 
својства бројева, тако да ученици немају осећај „присуства” непознатих. 
Међутим, ако се дода захтев да се одреди број белих квадрата у 15. члану низа 
правоугаоника, алгебра се посматра са оперативног аспекта, где се заменом 
променљиве бројем омогућава приказивање односа у аритметичком окружењу. 

Број сивих квадрата 1 2 3 

Број маркираних                      
белих квадрата 2 4 6 

 

кореспонденција 

коваријација 
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Разумевање математичких структура и образаца омогућава ученицима да: 

1) лакше науче основне нумеричке и просторне особине; 

2) имају мотивацију да истражују обрасце, као сличности и разлике међу 
њима, због чега би лакше изучавали нове структуре; 

3) одбацују небитне карактеристике када уче нове појмове (Mulligan & 
Mitchelmore, 2009). 

Полазећи од чињенице „да би доживела нешто, особа мора доживети 
нешто друго са чим ће га упоредити” (Marton et al., 2004: 16). Marton је 
закључио да је модел контраста од великог значаја у разматрању предмета 
изучавања. Према томе, да би ученици дубље разумели линеарне односе и 
развили свест о домену у коме су променљиве линеарно зависне, у Примеру 7 
приказани су односи, који се супротстављају линеарним. 

Пример 7. Испитати однос страница (а и b) правоугаоника површине Р 
(Р = 12 cm2).  

Решење: Елементи домена, односно кодомена, су делиоци броја 12. Циљ 
је да се ученици подстакну да, користећи табеле, одреде могуће вредности 
променљивих, односно да одреде вредности компонената у зависности од 
вредности операције, а на вишем нивоу апстракције то је еквивалентно са 
установљавањем пропорционалности промена појединих елемената операције. 
Из табеларног приказа могућих вредности променљивих а и b из скупа 
природних бројева, ученици могу закључити да величине а и b нису линеарно 
зависне, као у претходним примерима, и развијају свест о постојању других 
облика функционалне зависности, чиме се уводи идеја о обрнутој 
пропорционалности величина (обезбеђује се вертикално повезивање садржаја). 
Уочавање еквивалентности образаца 12 = ab и a = 12 / b (две форме истог 
обрасца) упућује ученике на повезивање операције множења са њеном 
инверзном операцијом (дељења) и на успостављање односа између 
компоненти операције дељења, као и на закључак да операција дељења „не 
умањује” (на пример, делилац, чија је вредност 1, не утиче на промену 
количника). 

Циљ решавања претходних примера био је да ученици уоче однос 
између страница и обима/површине правоугаоника и закључе да одређена 
дужина и ширина не дају више од једног обима/површине, односно да је 
вредност збира/производа бројева јединствена, што је једна од особина 
функције. Следећи примери ученицима пружају могућност да разматрају да ли 
одређена површина/обим захтева јединствену дужину и ширину и уочавају, 
нпр, да површине два правоугаоника различитих обима могу бити различите 
или једнаке. Ако то пренесу на језик алгебре, закључују: ако је а + b > c + d,  то 
не значи да је а · b > c · d, а, b, c, d су природни бројеви (на пример, 1 + 7 > 3 + 
3, али није 1 · 7 > 3 · 3). Другим речима, ученици могу закључити да доношење 
тврђења о односу величина на основу мишљења да једна врста операција 
доводи до веће вредности у односу на другу (на пример, множење производи 
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већу вредност него сабирање) није поуздано. Истраживање следећих примера 
ученицима омогућава да прошире схватање појма функције на следећи начин: 
да би се одредила површина, односно обим, потребна су два податка: дужина и 
ширина, што доприноси развоју идеје о функцијама више променљивих и 
коришћење симболичког записа облика 2121 ),( xxxxf ⋅= , односно

2121 22),( xxxxf += . 

Пример 8. Одредити правоугаоник максималне површине, ако је обим 12 cm.  

Решење: Одређивањем могућих вредности ширине и дужине 
правоугаоника (мерни бројеви су из скупа N), ученици могу закључити да 
више од једног правоугаоника има обим 12 cm. Ради лакшег упоређивања 
подаци се могу приказати табеларно. Израчунавањем површине сваког од њих 
и упоређивањем њихових вредности, можемо закључити да је правоугаоник 
који испуњава услове задатка квадрат.  

Пример 9. Ако је обим једног правоугаоника већи од обима другог, 
упоредити њихове површине.  

Решење: Овај пример ученицима пружа могућност да размишљају о 
формулама са квалитативног аспекта. Полазећи од идеје да се не може утврдити 
која је величина већа, јер променљива може да узме више различитих вредности, 
приликом решавања овог задатка ученици могу изводити закључке на основу 
расуђивања за различите бројевне вредности. Како закључци варирају у 
зависности од испитиване вредности, може се уочити да задатак има више 
решења. 

Пример 10. Одредити правоугаоник минималног обима, ако је 
површина 16 cm2. 

2) Решавање задатака у којима се захтева формирање алгебарског      
(и геометријског) приказа структуре бројевног низа 

Једна од препорука Завода за унапређивање васпитања и образовања 
јесте да део наставног рада буду „разноврсна вежбања с бројевним низовима”, 
јер доприносе „откривању идеје функције”, као и да ученик „уме да примени 
својства природних бројева” (2016: 102). У складу с тим, за разлику од 
претходних примера, који су имали функционалну форму, а симболи имали 
значење променљиве величине, у Примеру 11 нагласак је на општим 
бројевима, те симболи означавају уопштене бројеве. Ослањајући се на тврђење 
да се „историјат бројева може представити као дуг ланац транзиције од 
оперативних до структурних концепата” (Sfard, 1991: 14), закључујемо да 
ученицима треба омогућити разматрање система бројева како са оперативног 
тако и са структурног аспекта. Овај Сфардов опис развоја разумевања појма од 
оперативног до структурног нивоа одговара Фројденталовом опису промене у 
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схватању појма од оперативне до предметне материје: „Активност на једном 
нивоу постаје предмет анализе на следећем нивоу, оперативна материја на 
једном нивоу постаје предметна материја на следећем нивоу” (Freudenthal, 
1971, према: Amerom, 2002: 54).  

Дугорочно гледано, развијање разумевања подразумева више него 
једноставно повезивање нових знања са претходним знањем једноставним 
додавањем нових појмова и процеса на постојећа знања. Развој разумевања 
подразумева стварање богатих, интегрисаних структура знања (Carpenter & 
Lehrer, 1999). Ово структурирање знања једна је од карактеристика која чини 
учење стваралачким и омогућава да се ново знање повеже и угради у постојећу 
мрежу знања. Успостављање веза између садржаја који се разматрају у домену 
аритметичког и алгебарског изучавања „може помоћи наставницима да 
посматрају алгебру као начин размишљања, а не као листу процедура које 
треба спровести” (Stephens, 2008: 45). Имајући у виду напред наведено, 
закључујемо да ученицима треба омогућити истраживање елементарне теорије 
бројева, као и анализу структуре бројевних низова, јер се за алгебру често каже 
да је „генерализована аритметика” (Greenes et al., 2001: 1), која се обично 
представља у апстрактном симболичком облику. 

Интеграција способности, неопходних за концептуално разумевање 
структуре проблема и његово решавање, постиже се решавањем низа 
задатака са монотоним порастом сложености (Collins, 1987). Сама структура 
решавања проблема из области аритметичког низа (Пример 11) захтева низ 
способности разврстаних у три нивоа сложености (моноструктурни, 
вишеструктурни и релацијски), док се четврти ниво односи на способност 
анализе обрасца општег члана низа преко ширег спектра случајева; односно, 
на примену особина бројевног (аритметичког) низа у формирању правила за 
нове линеарне односе. Тврђење да „алгебарске ознаке нису предуслов за 
алгебарско размишљање” (Amerom, 2002: 197) указује на то да се алгебарско 
размишљање и алгебарска симболизација могу посматрати као независне 
компетенције алгебарског образовања. Другим речима, за алгебарско 
размишљање, тј. за разумевање проблема који се баве односима између 
величина, није неопходна алгебарска симболизација, нити алгебарска 
репрезентација подразумева алгебарско расуђивање. У складу с тим, за 
решавање примера 11 користе се геометријски модели, који ће допринети 
генерализацији аритметике, што води ка вертикалној математизацији. 
Решавање задатака у геометријском окружењу омогућава прелазак са 
аритметике на елементарну алгебру, а посебно на тему решавања једначина.  

Пример 11 илуструје како се на визуелно привлачан начин ученицима 
може приказати формирање низа узастопних парних бројева, успостављањем 
кореспонденције између парног броја и мерног броја површине правоугаоника. 
Наиме, у традиционалној наставној пракси ученици успешно рецитују низове 
бројева (нпр. 2, 4, 6,... или 5, 10, 15,...), али занемарују својства чланова низа 
(нпр. дељивост). Међутим, разматрање својства бројева ученицима омогућава да 
их генерализују и формирају алгебарску репрезентацију структуре низа, на 
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основу које могу, на пример, да одреде на којој позицији је жељени број и 
обрнуто. Како је изучавање својстава објеката у млађим разредима засновано на 
индуктивној методи (уопштавању својстава појединачних случајева), задатак 
наставника је да ученицима обезбеди да решавањем низа задатака, уз 
објашњења и помоћна питања, правилима логичког извођења долазе до 
одређених законитости, јер „свака математичка формула је заправо реч записана 
помоћу неког посебног алфабета (који садржи слова, заграде, ознаке за бројеве, 
ознаке за логичке операције), те поступак извођења последице из неке 
претпоставке можемо описати као низ преобликовања речи на основу некаквих 
дозвољених замена, које су, пак, у складу са чиновима логичког закључивања” 
(Рашковић и Икодиновић, 2010: 90). 

Пример 11. Формирати алгебарски приказ три узастопна парна броја. 

Решење: Како је структурни приступ појму напреднија фаза развоја 
појма6, ради бољег разумевања структурне природе обрасца, његово 
извођење поред аритметичке компоненте бројевних односа подразумева и 
геометријску визуелизацију. Улога непрекидне геометријске конфигурације 
огледа се у томе што омогућава да жељена својства постану очигледна и 
очувана, чиме се подстиче развој разумевања код ученика. Како је сваки 
паран број дељив са 2 (тј. производ броја 2 и неког природног броја), његов 
општи модел кореспондентан је са мерним бројем површине правоугаоника 
произвољне дужине и ширине две мерне јединице. Решавање Примера 10 
подразумева и аритметичко расуђивање које је усмерено на стварање 
директне везе између података у проблему формирањем почетне ситуације 
помоћу конкретних бројевних вредности. Даље решавање подразумева 
расуђивање о проблему у целини имајући у виду његову структуру. Методом 
непотпуне индукције, применом геометријског модела производа, може се 
одредити општи члан низа и уочити структура низа узастопних парних 
бројева (Слика 6). Решавање овог примера захтева од ученика високе 
когнитивне активности, као што су: претпоставити, доказати претпоставку и 
интерпретирати.  

Решење:  

1) Моноструктурни ниво – односи се на бројчано решавање проблема, 
које укључује конкретне случајеве: 

Мотивациони пример: 2, 4, 6, ... су узастопни парни бројеви  

2) Вишеструктурни ниво – односи се на идентификацију рекурзивног 
односа између чланова низа: 

Претпоставка: 2a, 2a + 2, 2a + 4, ... су узастопни парни бројеви, при 
чему је a природан број  

                                                        
6 Према Сфардовој теорији реификације (Sfard, 1991: 10), оперативна концепција претходи 

структурној перцепцији појма. 
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. 
. . 

P1 = 2a P2 = 2a + 2 P3 = 2a + 4 

3) Релацијски ниво – односи се на генерализацију образаца узастопних 
чланова низа  применом геометријског модела: 

Потврда уоченог правила формирања низа универзалним геометријским 
моделом:  

 

 

 

 

Слика 6. Просторни структурни образац низа узастопних парних бројева:                 
2а, 2а +2, 2а + 4... („а” је симбол уопштеног природног броја) 

4) Проширење апстракције (највиши ниво способности алгебарског 
размишљања) – примена алтернативног решења на новонасталу ситуацију. 
Одговарајући на одређена питања, ученик показује способност да прошири 
примену уочених правила на новонасталу ситуацију и препозна алтернативни 
приступ са апстрактним карактеристикама: „Продужити низ 10, 15, 20... Који 
ће број бити у низу на осмом (петнаестом) месту? Да ли је у датом низу број 45 
(или 44)? На ком ће месту у датом низу бити број 55 (или 70)? ” Одговори на 
постављена питања, уједно представљају објашњење за валидност откривеног 
обрасца, тј. омогућавају ученицима да на конкретним примерима провере 
његову веродостојност, чиме се мотивишу за решавање проблема. 

Способност тумачења слова као „било ког броја” омогућава увођење у 
опште образлагање, које је одлика алгебарског разматрања. Поред тога, у 
формирању алгебарског приказа чланова низа нагласак је на односима бројева 
и њиховим својствима израженим уопштеним алгебарским моделом, што 
представља значајан корак ка преласку из аритметике у алгебру. 

АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА  

Резултати истраживања о успешности експерименталне наставе дати су 
у табелама испод. 

Табела број 1. Тест нормалности расподеле 
 

Групе 
Колмогоров-Смирнов тест Шапиро-Вилк тест 

Статистика df Статистичка 
грешка Sig. Статистика df Статистичка 

грешка  Sig. 
E 0,075 30 0,200(*) 0,974 30 0,653 
K 0,139 30 0,145 0,924 30 0,034 

 

*  Информације од користи за тестирање расподеле                                                            
(This is a lower bound of the true significance). 



Ракоњац, М.: Утицај испитивања функционалне зависности између величина... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 213–234 

 

229 

У Табели 1 дати су резултати испитивања нормалности расподеле 
према Колмогоров-Смирновом тесту. Нормалност се показује статистички 
незначајним случајним одступањем од нормалности, тј. износом 
сигнификантности (грешке) већим од 0,05. У овом случају сигнификантност 
за Е групу износи 0,200, а за К групу 0,145, што указује да посматране серије 
имају нормалну расподелу (Sig.Е = 0,200 > 0,05, и Sig.К = 0,145 > 0,05). 
Шапиро-Вилк тест се користи за велике серије, а у овом случају је обухваћен 
заједно са Колмогоров-Смирновим тестом. Вредност Шапиро-Вилк је 65%, 
што указује на нормалу расподелу.  

Табела број 2. t-тест за један узорак 
 

Групе Величина 
узорка 

Аритметичка 
средина                  
узорка 

Стандардна 
девијација                   

узорка 

Стандардна 
грешка 

аритметичке 
средине узорка 

E 30 12,4000 4,76047 0,86914 
K 30 8,8333 4,57944 0,83609 

 
За поређење аритметичких средина Е и К групе користили смо 

оригиналне податке, а њихове аритметичке средине су приказане у Табели 2. 
Сагледавањем резултата закључује се да је Е група остварила боље резултате 
на тесту (просечна вредност бодова је 12,40), док је К група имала слабији 
резултат (просечна вредност бодова на тесту износила је 8,33). 

Табела број 3. t-тест упарених узорака (Paired Samples Test) 
 

 Упареност t df Sig. 
(2-tailed) 

 

Ари-
тме- 

тичка 
сре-
дина 

Станда-
рдна  

девија-
ција 

Станда- 
рдна 

грешка 
аритме-
тичке 

средине 

95%              
интервал 
поверења 

Ари-
тме- 

тичка 
средина 

узора-
чка 

Станда- 
рдна 

девија- 
ција 

узора-
чка 

Станда-
рдна 

грешка 
аритме-
тичке 

средине 

  
Горња 

гра- 
ница 

Доња 
гра-
ница 

 

Пар 1 Е- K  3,56667 1,52414 0,27827  2,99755  4,13579    12,817 29 0,000 
 
У Табели 3 – приказани су резултати тестирања аритметичких средина Е 

и К групе. Како су ученици Е групе показали боље резултате на тесту, то 
потврђује и вредност t-теста, чија стандардна грешкa Sig (2-tailed) износи 0,000 
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и указује да постоји статистички значајна разлика између Е и К групе. Када је 
вредност ове грешке мања од 0,05, треба закључити да постоји значајна 
разлика између два резултата (упарених тестова), што је случај у овом 
истраживању.   

Можемо констатовати тачност постављене хипотезе истраживања: 
испитивање функционалне зависности између величина значајно доприноси 
успешности у решавању задатака. Може се закључити да ученици који 
разумеју функционални однос између величина могу идентификовати 
функционалну зависност у математичким проблемима. 

ЗАКЉУЧАК  

У складу са резултатима истраживања можемо закључити да решавање 
задатака, који захтевају испитивање функционалне зависности, код ученика 
развија математичке способности, као што су: способност да препознају, 
представљају и решавају проблеме, који се односе на односе између 
квантитативних варијабли, способност промене усмерености мишљења, 
апстраховање квантитативних и просторних односа, ослобађање од 
конкретних представа од којих се полази у сазнајном процесу. Резултати 
истраживања указују на то да значајну улогу у откривању идеје функције 
има изградња појма променљиве не строго у алгебарском, већ у интеракцији 
са геометријским семиотичким контекстом.  

Како је функционално размишљање неопходно за разматрање односа 
између две величине, задатак наставника је да приказивањем помоћу разних 
репрезентација и њиховим повезивањем подстиче разумевање релација 
између променљивих, јер различити приступи просторно-нумеричким везама 
ученицима пружају могућност да функционалну зависност разматрају из 
више перспектива, као што су просторне конфигурације, табеле и бројевни 
низови.  

На основу истраживања могу се дати одређене препоруке, које се 
односе на саму реализацију наставног процеса. Током планирања наставних 
часова, формулисања адекватних математичких проблема, а на основу 
непосредног разговора са ученицима и вредновања њиховог рада, неопходно 
је осмислити такав приступ изучавању функционалних веза, који ће 
подстицати активности од суштинског значаја у настави, као што су: 
представљање односа између алгебарских величина у ширем математичком 
контексту, избор одговарајуће репрезентације, очување битних 
карактеристика математичких објеката посматраних из различитих 
перспектива. Сходно томе, неопходно је решавати проблемске ситуације, 
које подразумевају промене, као и проблеме, који захтевају: 1) препознавање 
и описивање образаца, који се односе на квантитативне варијабле, 2) 
коришћење података из табеле, графикона, текста и симбола у представљању 
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односа. У том смислу, треба урадити додатна емпиријска истраживања која 
се односе на проблеме у спровођењу наведеног приступа, јер једна од 
препрека изучавања функционалне зависности између величина у оквиру 
почетне наставе математике може бити недостатак адекватног дидактичког 
материјала, стручне литературе и детаљних смерница за његову реализацију. 

 

Литература 

 
Amerom, B. A. (2002). Reinvention of early algebra: developmental research on the 

transition from arithmetic to algebra. Retriеved April 16, 2016 from the World Wide 
Web http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/874/full.pdf?sequence=18. 

Becker, J. R. & Rivera, F. (2006). Establishing and Justifying Algebraic Generalization 
at the Sixth Grade Level. In J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká & N. Stehlíková  
(Eds.), Proceedings 30th Conference of the International Group for the Psychology 
of Mathematics Education, volume 4 (465–472). Prague: PME. 

Gordillo, W. F. C. & Godino, J. D. (2014). Preservice Elementary Teacher’s Thinking               
about Algebraic Reasoning. Mathematics Education, 9(2), 147–162. 

Greenes, C., Cavanagh, M., Dacey, L., Findell, C. & Small, M. (2001). Navigating         
through algebra in prekindergarten_Grade 2. Reston, VA: National Council of 
Teachers of Mathematics. 

Elʼkonin, D. B. & Davydov, V. V. (1975). Learning capacity and age level: Introduction. 
In L. P. Steffe (ed.): Soviet studies in the psychology of learning and teaching              
mathematics, Children's capacity for learning mathematics, volume 7 (1–11).                  
Chicago: University of Chicago. 

English, L. D. & Watters, J. J. (2005). Mathematical modeling in third-grade                    
classrooms. Mathematics Education Research Journal, 16, 59–80. 

Johanning, D. I. (2004). Supporting the development of algebraicthinking in middle 
school: A closer look at students’informalstrategies. Journal of Mathematical 
Behavior, 23(4), 371–388. 

Kaput, J. J. (1995). Long-term algebra reform: Democratizing access to big ideas. In C. 
B. Lacampagne, W. Blair & J. Kaput (eds.): The Algebra Initiative Colloquium 
(37–53). U S. Department of Education Office of Educational Research and                       
Improvement National Institute on Student Achievement, Curriculum, and                
Assessment, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED385436.pdf#page=37. 

Lian, L. H. & Idris, N. (2006). Assessing Algebraic Solving Ability of Form Four              
Students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 1(1), 55–76. 

Marton, F., Runesson, U. & Tsui, A. (2004). The space of learning. In F. Marton & A. 
Tsui (eds.): Classroom discourse and the space of learning (3–40). New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, INC Publishers 

Mulligan, J. & Mitchelmore, M. (2009). Awareness of pattern and structure in early                     
mathematical development. Mathematics Education Research Journal, 21(2), 33–49. 



Ракоњац, М.: Утицај испитивања функционалне зависности између величина... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 213–234 

 

232 

Наставни програм за четврти разред основног образовања и васпитања (2016). 
Београд: Завод за унапређивање васпитања и образовања (Retrieved March 1, 
2018 from the World Wide Web http://www.cerez.org.rs/wp-
content/uploads/2016/01/3-Nastavni-program-za-cetvrti-razred-osnovnog-
obrazovanja-i-vaspitanja.pdf.) 

National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation               
standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of 
Mathematics. 

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for 
school mathematics. Reston, VA: NCTM. 

Рашковић, М. и Икодиновић, Н. (2010). Приче о малим и великим бројевима. 
Београд: ЗУНС. 

Ruiz, N., Bosch, M. & Gascón, J. (2007). The functional algebraic modelling at 
secondary level. In Comunicación presentada en el 5º Congreso de la Sociedad 
Europea de Investigación en Educación Matemática (22–26). Lárnaca (Chipre). 

Skemp, R. (2002). Instrumental and relational understanding. In D. Tall & M.Thomas 
(еds.): Intelligence, learning and understanding in mathematics: A tribute to                
Richard Skemp. Flaxton, QLD: Post Pressed. 

Smith, E. (2008). Representational thinking as a framework for introducing functions in 
the elementary curriculum. In J. L. Kaput, D. W. Carraher & M. L. Blanton (eds.): 
Algebra in the early grades (133–160). New York: Taylor & Francis Group. 

Stephens, A. (2008). What “counts” as algebra in the eyes of preservice elementary                  
teachers?. Journal of Mathematical Behavior, 27, 33–47. 

Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on                  
processes and objects as different sides of the same coin. Educational Studies in 
Mathematics, 22(1), 1–36. 

Schliemann, A., Carraher, D., Brizuela, B., Earnest, D., Goodrow, A., Lara-Roth, S. & 
Peled, I. (2003). Algebra in Elementary School. International Group for the 
Psychology of Mathematics Education, 4, 127–134. 

Thornton, S. (2001). A picture is worth a thousand words. In A. Rogerson (ed.): New 
ideas in mathematics education: Proceedings of the International Conference of the 
Mathematics Education into the 21st Century Project, 251–256.  

Usiskin, Z. (1988). Conceptions of school algebra and uses of variables. In A. F. 
Coxford & A. P. Shulte (еds.): The ideas of algebra, K-12: NCTM 1988 Yearbook 
(8–19). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 

Carpenter, T. P. & Lehrer, R. (1999). Mathematics Worth Teaching, Mathematics Worth 
Understanding. In Е. Fennema & Т. А. Romberg (eds.): Mathematics                        
Classrooms That Promote Understanding (19–32). Routledge. 

Collins, A. (1987). Cognitive Apprenticeship: Teaching the Craft of Reading, Writing, 
and Mathematics. Technical Report, No. 403. 

Confrey, J. & Smith, E. (1994). Exponential functions, rates of change, and                           
the multiplicative unit. Educational Studies in Mathematics, 26(2/3), 135–164. 



Ракоњац, М.: Утицај испитивања функционалне зависности између величина... 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 21 • БР. 20 • ДЕЦЕМБАР 2018 • 213–234 

 

233 

Прилог 1 – Тест 

1. Ако се дужина правоугаоника смањи три пута, а ширина повећа три 
пута добиће се правоугаоник код кога је (заокружи тачан исказ): 

а) обим једнак обиму полазног правоугаоника 

б) површина већа од површине полазног правоугаоника 

в) површина једнака површини полазног правоугаоника. 

2. Заокружи тачне исказе: 

а) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се површина повећа 
девет пута. 

б) Ако се обим квадрата повећа три пута, онда се површина повећа девет 
пута. 

в) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се обим повећа три пута. 

г) Ако се страница квадрата повећа три пута, онда се површина повећа 
три пута. 

3. Један од чинилаца у производу два броја износи 8. Ако се он умањи за 
2, а други чинилац повећа за 3, производ се не мења. Колико износи други 
чинилац? 

4. Ако се један број увећа за 5, његов квадрат (производ броја са самим 
собом) повећа се за 125. Који је то број? 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ В НАЧАЛЬНОМ 
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация 

Целью данного исследования является изучение того, в какой степени 
изучение функциональной зависимости между размерами влияет на успешность 
решения задач в начальном обучении математике. Эффективность введения 
экспериментального фактора учитывалась на выборке из 60 учеников четвертого 
класса начальной школы методом педагогического эксперимента с параллельными 
группами и описательным методом, который предполагает статистический анализ 
количественных данных. Обоснованность сформулированных предположений 
была проверена с использованием тестов. Была подтверждена гипотеза о том, что 
функциональный подход к решению проблем находится в положительной 
корреляции с развитием математического мышления. Мы пришли к выводу, что 
решением задач, которые требуют распознавания переменных и отношений между 
ними, стимулируем рассмотрение математических объектов с реляционного 
аспекта, что позволяет переходить от конкретных идей к абстрактному 
мышлению. Этот подход иллюстрируется на репрезентативных примерах. 

Ключевые слова: идея функции, вычислительные операции, 
геометрические представления. 

 


