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Апстракт. Во оваа статија е направена споредба на старата програма по 

математика и Кембриџ програмата од аспект на вектори. Ставен е акцент 

на потребата од изучување на векторите во основното образование. Моти-

вацијата за оваа статија, односно користењето на “векторскиот” пристап е 

развивање на геометриска интуиција за концептите како права, рамнина и 

простор; полесна интерпретација на  проблеми од геометрија и навремено 

совладување на техника која е корисна од чисто математички цели (ко-

рисна во други математички области), но и во интердисциплинарни об-

ласти како физика, хемија, компјутерски науки и други. Потребата од 

изучувањето на вектори во оваа статија е заокружена со елементарни при-

мери од геометрија и физика.  

 

 

1. ВОВЕД  

 

Каква е наставата по математика денес? Дали како наставници можеме 

да бидеме задоволни од програмите и нивната реализација? Наставата по 

математика е фокусирана на реализирање на наставната програма, така 

што главна цел  на многу наставници е да ги натераат учениците да го нау-

чат пропишаниот материјал, во рамки на можностите. Со ваквиот начин на 

учење најзапоставени се најспособните ученици. Бидејќи не се доволно 

оптоварени, тие учат со леснотија и со леснотија го совладуваат мате-

ријалот. Како резултат на претходно кажаното, тие добиваат погрешен 

впечаток за тежината на материјата, а и не ретко губат интерес за истата. 

Предизвикот во посетување на настава и следење на истата се сведува на 

меморирање на предвидените по програма “методи” и задачи кои  како 

такви и потекнуваат од концептот вектори, меѓутоа се адаптирани за една 

група на ученици која е само дел од целата група на ученици.  Настав-

никот е оставен да ја организира наставата по Кембриџ која му е законска 

должност, но и по негова желба и зависно од неговите можности и 

ентузијазам да  го потикнува нивниот развој. Овде лоцираме еден дел од 

проблемите во нашето образование. 

Ако направиме една споредба на учебниците по математика за основ-

но образование, по Кембриџ и старата програма, можеме да забележиме 

дека во некои теми тие целосно се разликуваат. Овде конкретно ќе ја 

разгледуваме геометријата бидејки по наше мислење тука има најголеми 

пропусти.  

_______________________ 
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За почеток ќе направиме мала дискусија за учебниците по програмата 

на Кембриџ. Нејзина главна карактеристика е спиралната наставна програ-

ма, односно учениците изучуваат одредена тема, но подоцна се навраќаат 

на истата тема и повторно ја изучуваат на повисоко ниво и во поинаков 

контекст. Идејата за постапно воведување на поимите и повторување на 

истите теми во второ полугодие, е сосема различно од претходната про-

грама по која се водеше наставата по математика и дава можност на уче-

ниците кои не ја совладале или делумно ја совладале материјата, тоа да го 

корегираат. Од 6то до 9то одделение во глобала се изучуваат истите теми. 

Во старата програма секоја година се воведуваше тема и таа се изучу-

ваше до крај, без повторување и навраќање на претходните години. Избег-

нувањето на неколкукратното повторување отвара повеќе временски 

простор за воведување на разни рубрики како дополнителни и додадтни 

теми кои се соодветни за различни подгрупи во големата група од 

ученици. Конкретно, постоеа временски услови и можности да се работат 

теми кои се однесуваат на послабите, но и теми кои се однесуваат на 

посилните ученици. 

 

2. ГЛАВЕН ДЕЛ  

 

Иако е иновативна Кембриџ програмата има некои пропусти, кои по 

наше мислење најмногу им прават штета на талентираните ученици, 

најмногу натпреварувачите. Темата вектори која воопшто не се изучува по 

програмата на Кембриџ, е еден од најголемите недостатоци во новата 

програма. Од друга страна, во старите учебници (слика 1,2 и 3) во 8мо 

одделение по деветтолетка или старо 7мо одделение по осмолетка, 

целосно се изучува темата вектори (поим вектор, операции со вектори, 

транслација и својства). 

 
Слика 1 
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Слика 2  

 

 
Слика 3 

 

 

 
Слика 4 
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Познавањето на векторите и нивното користење во решавањето на 

геометриски проблеми од разни математички натпревари како и 

корелацијата со други предмети е од големо значење за учениците од 

основното образование. Иако темата вектори се изучува во прва година 

средно образование, сметаме дека е подобро таа да се изучува уште во 8мо 

одделение, како што беше во старата програма. Кој учебник да го 

одбереме по старата програма, Димовски, Крстевска, Ристовска (слика 1), 

Стефановски, Целаковски (слика 2) или Тренчевски, Тренчевски (слика 3), 

концептот е ист. Во сите учебници темата започнува со воведување на 

дефиниција за насочена отсечка или вектор и се разгледуваат неговите 

основни карактеристики должина, правец и насока. Потоа се воведуваат 

поимите колинеарни вектори, истонасочени вектори, спротивно насочени, 

спротивни вектори и поимот за нулти вектор. Сите овие поими се користат 

во програмата по физика за основно образование. Потоа е дадена 

дефиниција за еднаквост на вектори и како се пренесува вектор на дадена 

точка (добивање на еднаков вектор со зададен таков што неговата почетна 

точка да биде друга произволна точка). Дефинирани се операциите соби-

рање и одземање вектори, како и множење на вектор со скалар. Потоа 

дефинирани се скаларни и векторски величини, учебник Тренчевски, 

Тренчевски (слика 5) кои се од голема важност за корелација на предметот 

математика со предметот физика. Брзина, забрзување, сила, движење и 

слично, сите тие се векторски величини кои се изучуваат по предметот 

физика во основното образование, а се векторски величини.  
 

 
Слика 5 
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Слика 6 

 

 
Слика 7 

 

На крајот од темата се изучува транслација, учебник Димовски, 

Крстеска, Ристовска (слика 4) и нејзините својства, како и примена на 

транслација. Лекцијата својства на транслација започнува со својството 

“При секоја транслација права се присликува во права паралелна со неа” и 

“При секоја транслација фигура се пресликува во фигура складна со неа”, 

својства кои имаат широка примена во математиката. Со овие две својства 

многу полесно се совладуваат конструкциите, се докажува складност на 

фигури, итн. Многу од геометриските проблеми и познати резултати може 

многу поинтуитивно и поедноставно да се изучуваат и докажуваат со 

помош на вектори. Конкретно, многу интересни и важни тврдења во 

геометријата и конструктивни задачи се сведуваат на транслација. Во 

учебникот Димовски, Крстеска, Ристовска (слика 6) во лекцијата примена 

на транслација е докажано едно многу важно својство “Докажи дека 

збирот на внатрешните агли во триаголник е 180
0
”. Во учебникот Трен-
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чевски, Тренчевски (слика 7) е докажана теоремата “Ако краците на еден 

агол се исто насочени соодветно со краците на друг агол, тогаш тие два 

агли се еднакви”. По усвојување на материјалот од оваа тема учениците се 

способни да го совладаат материјалот од предметот физика без да учат на 

памет, полесно да ги разберат концептите на сличност и складност на 

триаголници со кои ќе се сретнат во погорните оделенија, полесно можат 

да докажуваат својства и теореми, лесно можат да ја совладаат темата 

геометриски трансвормации и конструкциите на фигурите, како и да ја 

развијат нивната математичка интуиција при решавање на математички 

пробеми. Што се однесува на талентираните ученици и нивното учеството 

на натпревари од најниско до највисоко ниво, тоа е незамисливо и 

невозможно без да ја совладаат оваа тема. Учениците кои не учеле вектори 

во регуларното основно образование, мораат дополнително да трошат 

време за да ги совладаат, секако ако планираат да имаат некакви резул-

тати.  

Од друга страна, ако ги разгледаме содржините на учебниците по 

математика од 6то до 9то одделениепо Кембриџ програмата (слика 8-11), 

ќе забележиме дека секоја година се работат геометриски трансформации, 

односно осна симетрија, транслација, ротација, зголемување и сличност, 

но во ниедно одделение не се изучуваат векторите, барем не експлицитно. 

Исто така можеме да забележиме дека во 8мо одделение се изучуваат 

конструкции без претходно воведен поим вектор и без изучување на 

транслацијата векторски. 

 

 
Слика 8 

 

 
Слика 9 
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Слика 10 

 

 
Слика 11 

 

По програмата на Кембриџ се изучува поместување на 2-де форми во 

насоките: горе, долу, лево и десно по однапред зададена мрежа, како и 

нивна ротација за 90
0
, 180

0
, 270

0
  во насока на стрелките на часовникот и 

обратно. Се работат геометрсики трансформации, но без вектори. Во 

учебникот за 7мо одделение, во лекцијата комбинирање геометриски 

трансформации се напоменува својството “При геометриски транс-

формации добиената слика е секогаш складна со оригиналот” кое се 

докажува со помош на вектори (слика 12). Во лекцијата транслација на 

сликата која е дадена како пример за транслација користат ознаки за век-

тор (слика 13). Во истиот учебник ги има и лекциите цртање паралелни 

прави и цртање правоаголник и квадрат, кои се всушност примена на 

транслација. 

 

 
Слика 12 
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Слика 13 

 

Во учебникот за 8мо одделение во лекцијата складни 2Д-форми, на 

сликата која е дадена како пример за складни фигури повторно се користи 

ознаката за вектор, каде што точно се гледа дека при транслација на 

дадена фигура за даден вектор се добива складна фигура на дадената. 

Неколку лекции понатаму се изучува конструкција на триаголник, 

материја во која се користи транслацијата со вектор, но не и по Кембриџ 

програмата. Во лекцијата триаголник и четириаголник се спомнува 

својството за збир на аглите во триаголникот, кое видовме дека се дока-

жува со помош на вектори. Во истиот учебник во лекцијата геометриски 

трансформации е решен пример на транслација. При решавањето иако не 

е објаснето со примена на вектори на сликата повторно се користи ознака 

за вектор.  
 

 
Слика 14 



ВЕКТОРИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ...  237 

 
 

   

 
Слика 15 

 

Во учебникот за 9то одделение во лекцијата oпишување трансфор-

мации конечно се спомнува поимот вектор (слика 16): ,,Транслација за 

вектор (x,y) значи поместување за x единици надесно или налево (по x-

оската) и за y единици нагоре или надолу (по y-оската)”. Тука го 

дефинира поимот транслација преку поимот вектор, иако претходно не е 

дефиниран поимот вектор. 

 

 
Слика 16  

 

Од досегашното излагање можеме да заклучиме дека во новата 

програма поимот вектор, воопшто не е дефиниран, нити се спомнува дека 

транслацијата е всушност поместување за даден вектор. Со избегнувањето 

на векторскиот пристап, на некој начин се ограничуваат можностите и 
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размислувањето на учениците. Се избегнува користење на поим кој во 

иднина секако ќе мора да го сретнат. Поим кој им е потребен за усовр-

шување на математичките способности и совладување на темите по 

предметот физика.  
 

 
Слика 17 

 
слика 18 

 

Кембриџ програмата не е усогласена по предметите математика и 

физика. Во физиката по Кембрич програмата, како и по старата програма 

се изучуваат векторски величини и се очекува дека учениците знаат што е 
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поимот вектор. Уште во првата тема се изучува силата како векторска 

величина (слика 17). На учениците им е зададена активност (слика 18) која 

треба да ја извршат со помош на вектори, а тие воопшто се немаат 

сретнато со тој поим. Од нив се очекува самите дополнително да совладаат 

цела тема, за да можат да ја пратат програмата по физика.  

 

4. ЗАКЛУЧОК  

 

Заклучокот што треба да го извлечеме по оваа направена споредба 

меѓу старата и новата програма е дека иако Кембриџ програмата има свои 

предности таа има голем недостаток во областа геометрија. Очигледно е 

дека Кембриџ програмата не придонесува за некаков поголем интелек-

туален развој, ако се знае дека голем дел од содржините децата ги 

усвојуваат механички и фактографски, вклучувајќи го помнењето, наместо 

да ги развиваат мисловните процеси. Конкретно темата вектори има 

голема важност во развивањето на математичките способности и раз-

мислувањето на секој ученик. Затоа сметаме дека наставниците не може да 

се држат само до пропишаниот материјал, туку мора да изнаоѓаат начин и 

време за да воведат и други поими кои  не се предвидени во програмата, се 

со цел да подобри моменталниот образовен процес. 
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