
КАКО НАУЧИТИ МАТЕМАТИКУ? 

ИМАЈ САМОПОУЗДАЊА! МАТЕМАТИЧКО МИШЉЕЊЕ СЕ МОЖЕ НАУЧИТИ КАО И СВЕ ДРУГО. 

МАТЕМАТИКУ ЈЕ НЕМОГУЋЕ НАШТРЕБАТИ. КОД МАТЕМАТИКЕ ЈЕ БИТНО РАЗУМЕТИ 

МОЖЕТЕ НАУЧИТИ РЕЦЕПТ ЗА РЕШАВАЊЕ НЕКОГ ТИПА ЗАДАТАКА, АЛИ МАЛЕ ИЗМЕНЕ У ЗАДАТКУ 

ПОНОВО ЋЕ ВАМ ПРЕДСТАВЉАТИ ПРОБЛЕМ 

НЕМОЈТЕ ОДУСТАЈАТИ, ТРАЖИТЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

МАТЕМАТИКА СЕ НАДОГРАЂУЈЕ, МОРАТЕ САВЛАДАТИ ЈЕДАН НИВО ДА БИСТЕ МОГЛИ ПРЕЋИ НА 

СЛЕДЕЋИ (као у рачунарским игрицама) 

ЧУВАЈТЕ СЕ РУПА У ЗНАЊУ И ПИТАЈТЕ СВЕ ШТО ВАМ НИЈЕ ЈАСНО 

ТРЕБА РЕДОВНО УЧИТИ И ТРАЖИТИ ОБЈАШЊЕЊА 

ИСПЛАТИ СЕ БИТИ СТРПЉИВ И УПОРАН 

МАТЕМАТИКА СЕ НЕ МОЖЕ УЧИТИ ПОСЛЕДЊИ ДАН ЈЕР ЋЕ ВАМ СЕ ТАДА СВЕ ПОМЕШАТИ 

ЕВО НЕКОЛИКО СМЕРНИЦА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ: 

1) Пазите на часу. Тако ћете на најбољи начин искористити време проведено у школи, а биће вам 

потребно много мање времена за учење код куће. 

2) Учите за себе, не за професора, јер Вама ће то знање једног дана требати. 

3) Истог дана кода имате математику у школи, погледајте код куће шта сте радили. Прочитајте шта 

сте записали у свеску и подвуците себи дефиниције, заокружите формуле (време: 10 минута) 

4) На посебном папиру напишите све формуле и дефиниције. Ово је одличан алат за памћење, а за 

израду је довољно 5-10 минута 

5) Препишите задатке које сте радили на часу у свеску за вежбање, а затим их пробајте решити без 

гледања у школску свеску. Сматрајте задатак наученим ако га можете глатко решити сами. 

(потребно време: 20-40 минута) 

6) Време је за паузу. Радите нешто сасвим десето што нема везе с математиком, минимум 10 минута. 

7) Сада треба решити домаћи задатак. Задатке треба решавати од лакших ка тежим. Уколико негде 

запне пређите на следећи задатак, али се касније вратите тамо где сте запели. Уколико нисте 

добили домаћи задатак решите бар 5 задатака сличним онима које сте радили у школи (потражите 

их у књизи или збирци). Учите за себе, Вама је у интересу да то научите и добијете и знање и добру 

оцену. (време: 20-60 мин)  

8) Уколико ипак има задатака које нисте успели да решите питајте другове из разреда. Ако вам није 

јасно како су дошли до решења питајте наставника на следећем часу. Нема професора који неће 

ценити Ваше залагање и искреност, тиме показујете интерес за његов предмет. Види се да сте се 

трудили и покушавали, а то значи пуно више од преписаног домаћег задатка. 

9) Боље је тражити помоћ повремено кад запне, него панично два дана пред контролни задатак. Тако 

нећете научити, већ ћете се само збунити и истрошити. 

Уколико следите описане кораке и учите редовно, то би требало бити најмање два пута недељно, верујем 

да с математиком проблема више не би смело бити   

Срећно и угодно учење! 


