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Aпстракт. Алгебарските рационални изрази се применуваат во природните 
и техничките науки, како и во геометријата, техниката, но и во различни 
реални ситуации. Затоа, важноста за нивно детално изучување и 
совладување е огромна. Нивното изучување започнува во 7мо одделение 
од основното образование и продолжува во 8мо и 9то одделение согласно 
Кембриџ програмата, за потоа да се заокружи во прва година средно 
образование. Понудениот материјал за основно и средно образование треба 
да биде усогласен со цел да не предизвика појава на проблеми кај 
учениците при усвојување на поимите, меморирање и нивна примена. 
Затоа, во овој труд ќе биде направена анализа на усогласеноста на темата 
во овие два степени на образование.  

 
1. ВОВЕД  

 
Образованието е основа и важен елемент во мозаикот наречен 

општество, негов двигател и мотор за развој, просперитет и слобода. 
“Образованието е најмоќното оружје што можете да го употребите за да го 
промените светот”, рекол Нелсон Мандела. Затоа, обврска е на секој 
поединец и на секоја државна институција да придонесе во негово 
менување со цел подобрување и развивање. Исто така е многу важно и 
особено сензитивно разработувањето, менувањето, адаптирањето и 
усогласувањето на наставните програми по сите наставни предмети 
вклучувајќи ја и математиката во сите степени на образование во рамките 
на една држава. 

Сведоци бевме на менување на наставните програми како по сите 
наставни предмети, така и по предметот математика во основно 
образование. Во овој процес исклучително важно е да се внимава на нивно 
усогласување со наставните програми во средно образование. Нивното не 
усогласување може да  предизвика бројни проблеми кај учениците при 
усвојување на поимите и нивна примена подоцна во понатамошното 
образование.  

Сведоци сме исто така дека програмата Кембрич ([1], [2], [3]) е спирална 
наставна програма, каде учениците почнуваат со изучување на едно 
подрачје во првото полугодие, но во второто полугодие, како и во двете 
полугодија од понатамошните одделенија се навраќаат на истата изучувајќи  
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ја на повисоко ниво. Така е и со алгебарските рационални изрази, кои 

учениците започнуваат да ги изучуваат во рамки на подрачјето Алгебра и 
решавање проблеми во првото полугодие од 7мо одделение и во второто 
полугодие, но и во двете полугодија од 8мо и 9то одделение се навраќаат на 
2010 Mathematics Subject Classification. 97B70, 97B20. 
Клучни зборови и фрази. алгебарски рационални изрази, полиноми, мономи, 
алгебарски дропки. 

 

 истите изучувајќи ги на повисоко ниво. Оваа спиралност повлекува 
некои размислувања, прашања и дилеми, кои бараат поопсежен пристап и 
дебата. Нормално, една цел е една група на ученици што не го совладале 
или делумно го совладале овој материјал во 7мо одделение, и подоцна им 
се дава можност да се навратат и да го совладаат истиот. Затоа се наметнува 
и следното прашање:  

 Што е со одличните и талентирани ученици?  
На нив оваа спиралност во повисоките одделенија им предизвикува 

досада и им делува немотивирачки за учење. Тие губат драгоцено време и 
наместо да изучуваат нови работи, нивното знаење стагнира на истиот 
материјал, кое повлекува изостанување на компонентите развој и напредок. 

Јасно, на ова прашање се надовразуваат и следните прашања: 
 Што е со подлабинското и подетално изучување на подрачјето и 

во колкава мера изостанува?      
 Дали постои усогласеност помеѓу поимите и обемот на нивно 

изучување со наредниот степен на образование-средното 
образование?  

 Одредени недостатоци и неусогласености како влијаат на 
стекнатото знаење на учениците подоцна низ останатиот процес 
на учење и образование? 

 Како резултат на веќе кажаното, со какви проблеми се среќаваат 
учениците и како можат истите да се отстранат или ублажат?  

На сите овие прашања и дилеми ќе се обидеме да одговориме преку 
анализа на она што се изучува по Кембрич програмата за алгебарските 
рационални изрази во 7мо, 8мо и 9то одделение и она што се изучува и 
заокружува во прва година средно образование, независно дали се работи 
за гимназиско или стручно образование, знаејќи дека и кај двете наставни 
програми тие се застапена подеднакво.    

 

2. АЛГЕБАРСКИ РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ ПО КЕМБРИЧ ПРОГРАМАТА  
 

Како што веќе спомнавме, алгебарските рационални изрази учениците 
започнуваат да ги изучуваат во склоп на подрачјето Алгебра и решавање 
проблеми во прво полугодие од 7мо одделение и во второ полугодие, како 
и во двете полугодија од 8мо и 9то одделение се навраќаат на нив изучувајќи 
ги на повисоко ниво и од друг аспект. Наставните планови за овие три 
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одделенија се изработени од Бирото за развој на образование во 2016 
година. 

 
      Наставната содржина од 7мо одделение за подрачјето Алгебра и 
решавање проблеми за прво и второ полугодие е дадена на слика 1, а) и 
слика 1, б) соодветно. 

 

   
     а) прво полугодие   б) второ полугодие 

Слика 1: Содржина за Алгебра и решавање проблеми во 7мо одд.  
 

Наставните цели од 7мо одделение за подрачјето Алгебра и решавање 
проблеми за прво и второ полугодие се дадени на слика 2, а) и слика 2, б) 
соодветно. 

 

 
а) прво полугодие 
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б) второ полугодие 
Слика 2: Наставни цели за Алгебра и решавање проблеми во 7мо одд. 
 
Согласно содржината и наставните цели на програмата, како и  

разгледувањето на учебникот се забележува следното: 
 

 Во првото полугодие, воведувањето е преку изведување на 
формули со користење на реални ситуации и геометриски 
фигури во рамнина;  

 Се посветува внимание на ослободување од загради преку 
групирање на слични членови и множење со позитивен број; 

 Во второто полугодие повторно на истото подрачје имаме 
навраќање сосема кратко. 
 

Недостатоците кои ги воочивме се: 
 

 Именувањето е со Алгебарски изрази, но никаде не се прецизира 
поимот Алгебарски рационални изрази, иако цело време се 
работи со нив; 

 Не постои воведување на поим моном и полином, кои се цели 
рационални изрази, а цело време се работи со нив;  

 Ослободувањето од загради е само множење со позитивен број;  
 

      Наставната содржина од 8мо одделение за подрачјето Алгебра и 
решавање проблеми за прво и второ полугодие е дадена на слика 3, а) и 
слика 3, б) соодветно. 

 

    
     а) прво полугодие   б) второ полугодие 

Слика 3: Содржина за Алгебра и решавање проблеми во 8мо одд.  
 

Наставните цели од 8мо одделение за подрачјето Алгебра и решавање 
проблеми за прво и второ полугодие се дадени на слика 4, а) и слика 4, б) 
соодветно. 
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а) прво полугодие 

 
б) второ полугодие 

Слика 4: Наставни цели за Алгебра и решавање проблеми во 8мо одд. 
 
Согласно содржината и наставните цели на програмата, како и  

разгледувањето на учебникот се забележува следното: 
 

 Во првото полугодие, воведувањето е преку изведување на 
формули со користење на реални ситуации и геометриски 
фигури во рамнина и простор;  

 Се посветува внимание на ослободување од загради преку 
групирање на слични членови и множење со позитивен и 
негативен број; 

 Именувањето е со Алгебарски изрази, каде се наведени некои 
правила за нивно упростување, се спомнуваат примери на 
линеарни изрази и се објаснува множење членови во алгебарски 
изрази; 

 Се посветува цела наставна единица за замена на конкретна 
вредност за непознатите  во израз; 

 Алгебарските изрази ги користи за воведување на равенки, 
нивно решавање со помош на функционална машина и 
решавање на равенки со една непозната, како и за аритметичка 
бројна низа и воведување на поимот функција; 

 Во второто полугодие, кога имаме повторно навраќање на 
истото подрачје, прво се воведуваат равенки со примена во 
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геометрија и елементарни реални ситуации, низи и линеарна 
функција, за најпосле со повторување на она од прво полугодие 
да се разгледаат накратко само со еден час повторно 
алгебарските изрази.  
 

Недостатоците кои ги воочивме се: 
 

 Именувањето е со Алгебарски изрази, но никаде не се прецизира 
поимот Алгебарски рационални изрази, иако цело време се 
работи со нив; 

 Не постои прецизирање дека Алгебарските рационални изрази 
можат да бидат цели рационални и дробно-рационални изрази – 
алгебарски дропки; 

 Не постои воведување на поим моном и полином, кои се цели 
рационални изрази, а цело време се работи со нив;  

 Нема дефинирање на степен на моном и полином; 
 Ослободувањето од загради е само со множење со позитивен и 

негативен број;  
 Изостанува дефинирање на слични мнономи, иако се спомнува 

слични членови, без никакви објаснувања.  
 

      Наставната содржина од 9то одделение за подрачјето Алгебра и 
решавање проблеми за прво и второ полугодие е дадена на слика 5, а) и 
слика 5, б) соодветно. 

 

     
     а) прво полугодие   б) второ полугодие 

Слика 5: Содржина за Алгебра и решавање проблеми во 9то одд. 
 

Наставните цели од 9то одделение за подрачјето Алгебра и решавање 
проблеми за прво и второ полугодие се дадени на слика 6, а) и слика 6, б) 
соодветно. 
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а) прво полугодие 

 

 

 
б) второ полугодие 

Слика 6: Наставни цели за Алгебра и решавање проблеми во 9то одд. 
 

Согласно содржината и наставните цели на програмата, како и  
разгледувањето на учебникот се забележува следното: 

 
 Во првото полугодие, се работи со оперирање на степени со иста 

основа, за потоа да се воведе разложување на множители кај 
алгебарски изрази, но само со извлекување на множител пред 
заграда;  

 Потоа се собираат и одземаат алгебарски дропки; 
 Се продолжува со решавање на линеарни равенки кои се 

воведуваат како поим за прв пат, иако учениците вакви равенки 
решаваат и во 8мо одделение; 

 Составувањето на алгебарските изрази се врши преку користење 
на геометрија и елементарни реални ситуации; 

 Во второто полугодие, кога имаме повторно навраќање на 
истото подрачје на алгебарските изрази се посветува многу 
малку внимание на множење на два изрази т.е без прецизирање 
дека се работи за множење на два полиноми. 
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Недостатоците кои ги воочивме се: 
 

 Се спомнува поимот моном само во наставните цели, но во 
наставните единици ниту е дефиниран, ниту пак воопшто се 
спомнува; 

 Се воведува собирање и одземање на алгебарски дропки без да 
се дефинираат истите, а потоа се продолжува со составување на 
алгебарски изрази (се собираат, одземаат и множат полиноми); 

 Во второ полугодие меѓу другото се навраќа повторно на 
множење на два алгебарски изрази т.е множење на два бинома, 
без да се прецизира истото. 
 

Во однос на алгебарските рационални изрази во споменативе 
одделенија може да ги дадеме следните добри аспекти, како и генералниот 
заклучок. 

 
Единствен добар аспект во Кембрич програма во однос на алгебарските 

рационални изрази е нивната поширока примена во геометријата и 
елементарните реални ситуации, сепак  генерално може да се заклучи дека:  

 
 Алгебарските рационални изрази се дадени во склоп на 

Алгебарските изрази без нивно прецизирање; 
 Алгебарските рационални изрази се дадени премногу 

елементарно за таа возраст на учениците со огромни 
недостатоци во дефинирање и разграничување на важни поими, 
кои се неопходни за нив. Ова делува демотивирачки за 
талентираните ученици и учениците што се заинтересирани за 
постигнување на високи резултати во математиката; 

 Не се застапени формулите за скратено множење, кои се важни 
за оваа проблематика и се потребни за понатамошните степени 
на образование; 

 Од претходно кажаното, материјалот е изложен многу конфузно 
и учениците во суштина не добиваат никакви прецизни знаења 
за алгебарските рационални изрази од она што треба да го 
усвојат како крајни применливи знаења. 

 
3. АЛГЕБАРСКИ РАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ ВО ПРВА ГОДИНА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Овде ќе ја разгледаме застапеноста и сложеноста во изучување на 
алгебарските рационални изрази во прва година средно образование преку 
наставните програми во гимназиско и средно стручно образование. 
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Наставната програма за гимназиско средно образование  е изработена 
од Бирото за развој на образованието во 2001-та година и ја има следната 
содржина, слика 7: 

 
Слика 7: Наставни програма за I година, гимназиско образование. 

 
За оваа наставна програма во употреба од 2002 – та година е учебникот 

[4]. 
Како што може да се види од наставната програма, но и од учебникот, 

алгебарските рационални изрази се изучуваат длабински со прецизно 
дефинирани поими. Прво се изучува оперирање на степени со показател 
природен број. Потоа, се работи со алгебарски цели рационални изрази, кои 
се дадени како веќе изучени, за потоа да се премине на алгебарски дропки 
и операции со нив. 

Средното стручно образование е поделено на тригодишно и 
четиригодишно, а четиригодишното во зависност од насоките, 
математиката е застапена со 2 или со 3 наставни часа. Независно со колку 
часови е застапена, сепак оваа модуларна единица ги опфаќа истите 
наставни единици. Наставните програми се изработени од Бирото за развој 
на образованието 2013 година односно 2019 година и нивната содржина е 
дадени на слика 8. 

 

 
а) Наставен план за I година тригодишно средно стручно образование 
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б) Наставен план за I година четиригодишно средно стручно образование 

Слика 8. Наставни планови за I година средно образование 
 

Стариот учебник, кој се користеше во средно стручно образование е [5]. 
Според наставната содржина ја имаме истата констатација како и за 

гимназиското образование, дадена погоре.  
 

4. ЗАКЛУЧОК  
 
Доволно е да се направи  една споредба со наставниот материјал изучен 

во 7мо одделение по старата програма ([6], [7], [8]), каде се забележува дека 
алгебарските цели рационални изрази темелно и прецизно се изучени. И 
преминот во средно образование е многу поедноставен, бидејќи учениците 
во I година повторуваат за алгебарски цели рационални изрази и се 
надоврзуваат на изучување на алгебарски дропки.  

Денес, она што се изучува по Кембриџ програмата е многу елементарно, 
непрецизно и конфузно. Оваа програма има многу недостатоци конкретно 
за изучување на алгебарски рационални изрази во однос на она што е 
потребно да се добие како знаење за средно образование. Во средно 
образование, денес професорот нема основа на која би ги вовел 
алгебарските рационални изрази, како што беше по старата програма во 
основното образование. За нив, ученикот во средно почнува од самата 
основа, без никакви предзнаења. Ова за ученикот значи тешкотии во 
совладувањето на материјалот и демотивација за предметот математика.  

Затоа, би било одлично доколку програмата во основно образование 
претрпи одредени промени во однос на изучување на оваа проблематика. 
Добро би било во некоја идна програма за алгебарските рационални изрази 
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да се задржи концептот од старата програма со нејзино збогатување со 
примена, која пак е добро обработена во Кембриџ програмата.  
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