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1. ВОВЕД 

Доказот во наставата по математика има особено значење за реа-
лизирање на нејзините цели, како од образовен, така и од воспитен ка-
рактер. Со докажувањето на теоремите учениците подобро ги запозна-
ваат математичките поими и врските меѓу нив, а во процесот на дока-
жувањето тие користат одделни закони на логиката и основните прави-
ла за донесување заклучоци со што се дава придонес за развивање на 
нивното логичко и математичко мислење, [1]. 

На доказите на теоремите во наставата по математика во метод-
ската литература до 2013 година им се посветувало доволно внимание. 
Со воведувањето на адаптираната програма на Кембриџ (Cambridge 
International Examination Centre) теоремите во наставата не се експли-
цитно посочени, а уште помалку и нивните докази. Но, сепак, не е не-
возможно учениците да се запознаат со директните, индиректните, 
синтетичните и други видови докази, но тоа подразбира поголема под-
готовка на наставникот, а и поголема вештина.  

2. ДОКАЗИТЕ НА ТЕОРЕМИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1978 ДО 2018 

Со одлука на Републичкиот Педагошки Совет при СР Македони-
ја во 1978 година се воведе реформа во наставата по математика во ос-
новното образование. Беа одржани многу семинари, симпозиуми, пре-
давања за наставниците со цел да се постигне поквалитетна настава. Беа 
издадени и соодветни учебници според таа програма кои изобилуваа со 
задачи, теореми, аксиоми и својства кои го поттикнуваа и наставникот 
и ученикот на логичко и критичко размислување.  

Во понатомошната анализа, ќе направиме споредба разгледувај-
ќи ги теоремите за складност на триаголници во неколку периоди и не-
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колку различни изданија на учебници по математика за основно 
образование.  

Ќе започнеме со учебникот „Геометрија“ за шесто одделение од 
1985 година, [11], каде што се застапени четири признаци за складност 
на триаголници (Слики 1− 4).  

 
Слика 1. Теорема САС, [11].  

 Според оваа теорема (Слика 1), за да утврдиме дека два триагол-
ника се складни, доволно е да утврдиме дека соодветните страни им се 
еднакви и соодветните агли зафатени меѓу тие две страни дека се 
еднакви. Таа теорема се вика и прв признак за складност на триагол-
ници, а бидејќи се однесува на споредување на соодветни две страни и 
аголот зафатен меѓу нив, се означува кратко со САС. Нејзиниот доказ е 
даден во целост.  
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Слика 2. Теорема АСА, [11].  

Оваa теорема (Слика 2) се вика втор признак за складност на 
триаголници, а бидејќи се однесува на споредување на соодветни два 
агли и страната на која лежат тие два агли, се означува кратко со АСА. 
Како и претходно, доказот на оваа терема е целосно даден. На Слика 3 
и на Слика 4 се дадени останатите два признаци за складност од [11]. 
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Слика 3. Теорема ССС, [11].  

Доказот на оваа теорема не е даден, но може да се изведе по 
примерот на останатите два.  
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Слика 4. Теорема ССА, [11].  

Процесот на изоставање на доказот во наставата по математика 
делумно започна во далечните деведесети години од XX век, со првите 
реформи во наставата по математика. Беше направена анкета и анализа 
од 14 годишното работење од Бирото за развој на образованието и беше 
донесена реформа во наставната програма по математика со која одре-
дени делови од учебниците, коишто порано се работеле за време на ре-
довна настава, преоѓаат во дел предвиден за „ученици коишто сакаат да 
знаат повеќе“.  

Во овој период почна да станува интересно и пишувањето учеб-
ници при што учебникот требаше да биде „основно средство за работа“ 
за ученикот при совладување на пропишаните програмски содржини, а 
и како основно дидактичко помагало на наставникот. Само по себе се 
наметна сознанието дека еден учебник треба да му помогне и на настав-
никот во неговата секојдневна работа, а не само на ученикот. Оттука се 
наметнува и прашањето: „Како да се обликува учебникот којшто ќе ги 
задоволи и двете страни поврзани една спроти друга во воспитно-обра-
зовниот процес?“ Ова прашање, пак, е посебно интересно кога се рабо-
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ти за еден учебник по математика во основно училиште. Во овој период 
многу автори добија шанси да издаваат учебници, кои поминувале низ 
филтри на рецензенти, на комисии и слично, и биле рангирани, водејќи 
сметка за квалитетот на поучувањето. Она што може да се забележи од 
овој период е дека теоремите, аксиомите, својствата и заклучоците се 
присутни, но дека некои докази се ставени во забелешка на редовен час 
да не се работат, туку само на часовите за додатна настава и тие се 
обележани со задебелени вртикални линии. 

Во прилог ќе ги истакнеме признаците за складност на 
триаголници кои се застапени во учебникот „Геометрија“ за шесто 
одделение од 1998 година, [12] (Слики 5 − 8).  
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Слика 5. Теорема САС, [12].  

 
Слика 6. Теорема АСА (за работа на додатна настава), [12].
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Слика 7. Теорема ССС, [12].  

 

 
Слика 8. Теорема ССА,  [12]. 
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 Во истиот тој период имаше случаи на изоставање задачи, кои беа 
обележани со ѕвезда и коишто беа предвидени за работа со ученици 
што се стекнале со право на учество на регионален натпревар. 
 Следната генерација учебници, меѓу 1998 и 2002 година, се карак-
теристични по тоа што се нудат како избор за наставникот, три учебни-
ци од различни издавачки куќи. Прворангиран учебник беше учебникот 
на Просветно дело, втор на Табернакул, а трет на издавачката куќа 
Алби, а со одлука на Министерството за образование и наука (МОН), 
беше овозможено сите три учебници рамноправно да бидат печатени и 
бирани од наставниците и наставничките совети на училиштата. И во 
овој период некои од доказите на теоремите беа занемарени, со мал ис-
клучок во некој учебник. Но, тоа не се должеше на желбата на авторите, 
туку главно на барањата на Бирото за развој на образованието.  
 Во прворангираниот учебник Математика за шесто одделение од 
2001 година, [10], се застапени признаците за складност. Во прилог ќе 
ги претставиме сите четири признаци за складност на триаголници 
(Слика 9 − 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Теорема САС, [10].  
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Слика 10. Теорема АСА, [10].  

 
Слика 11. Теорема ССС и ССА, [10].  
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 Од Слика 11, на која се прикажани третиот и четвртиот признак 
за складност ССС и ССА, а се дадени без доказ, произлегуваат само 
следните три последици, кои во учебникот [10] се дадени без доказ. 

Последица 1. Два рамнокраки триаголници се складни, ако 
основата и кракот на едниот триаголник се соодветно складни со 
основата и кракот на другиот триаголник. 

Последица 2. Два рамнострани триаголници се складни, ако тие 
имаат складни (еднакви) страни. 

Последица 3. Два правоаголни триаголници се складни, ако хипо-
тенузата и едната катета од едниот триаголник се соодветно складни со 
хипотенузата и едната катета од другиот триаголник. 

За разлика од учебникот [10], во кој се наведени четири признаци 
за складност на триаголници, во второрангираниот учебник за шесто 
одделение од 2001 година, [6], се наведени само три признаци за склад-
ност (Слика 12 − 14). 

 
Слика 12. Теорема САС, [6]. 
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Слика 13. Теорема АСА, [6].  

 

 Слика 14. Теорема ССС, [6].  

Во треторангираниот учебник за шесто одделение од 2001 
година [9], исто така се застапени само три признаци за складност на 
триаголници (Слика 15 − 17),  [9]. 
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Слика 15. Теорема САС,  [9].
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Слика 16. Теорема АСА, [9].
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Слика 17. Теорема ССС, [9]. 

Во 2014 година, наставната програма по Математика повторно 
подлежеше на реформи, т.е. беше воведен моделот на настава според 
Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge 
International Examination Centre) и притоа беа направени преводи на 
соодветните учебници од прво до деветто одделение по три одделенија 
одеднаш во текот на три последователни години, но не беше направен 
превод на дидактичкиот материјал којшто требаше да оди заедно со 
секој учебник. За наставниот кадар беа организирани бројни обуки кои 
ги спроведуваа советниците од Бирото за развој на образованието 
(БРО). Тие, главно, имаа позитивен став кон овој модел на настава по

147 
 



Ж. Ангеловски, М. Богатиновска 
 

математика и имаа високи очекувања од него. Помеѓу наставниците, 
коишто се всушност практичари, беа поделени мислењата и ставовите 
во врска со успешноста на спроведените обуки, очекувањата и исходите 
од овие реформи. Повеќето наставници беа скептични дека оваа 
наставна програма ќе даде подобрување на претходно добиените 
резултати од спроведеното тестирање на математичките знаења на 
учениците, според кои нашата земја се наоѓа на дното на листата, [7]. 
Ваквиот став на наставниците, произлезе од фактот дека во 
адаптираната наставна програма на Кембриџ (Cambridge International 
Examination Centre), многу помалку се застапени доказите на теоремите. 
Имено, новата Кембриџ програма се заснова на идејата дека ученикот 
по пат на истражување треба да дојде до математичката вистина. Во 
самата наставна програма се вели: „Оваа наставна програма се 
фокусира на принципи, шеми, системи, функции и односи, така што 
учениците можат да го применат математичкото знаење и да развијат 
холистичко разбирање за предметот.“, [3].  Да забележиме дека, иако во 
овие учебници теоремите не се секаде експлицитно посочени дека се 
теореми, а доказите на тие теореми уште помалку (не е запишано 
експлицитно „ Доказ: “), сепак нив ги има понекаде или учениците се 
насочени сами да го согледаат доказот низ разни задачи. 
 На пример, во учебникот за осмо одделение од 2016 година, [5], 
пристапот кон складноста на триаголници е преку движењата – осна 
симетрија, транслација и ротација, додека признаците за складност 
воопшто не се спомнуваат. Материјалот за движењата учениците го 
работат и во седмо одделение, [4], па така овој дел е проследен со 
повторување на претходно изучуван материјал и негова „примена“. 
Понатаму, складноста на триаголници се обопштува од триаголници на 
какви било фигури (Слика 18, 19). 
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Слика 18. Дефиниција на складни фигури, со примери, [5]. 

 

Слика 19. Задачи во врска со складност на фигури, [5]. 

 По четиригодишно работење според адаптираните програми по 
Кембриџ, може да се истакне дека наставниците успеваат да се прила-
годат на новите методи за истражување и докажување на теоремите и 
нивна примен во пракса, но се забележуваат одредени потешкотии кај 
учениците во врска со совладување на целите. Според наставниот план
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издаден од Бирото за развој на образованието, додатната настава е 
сведена на еден час неделно. 

3. ЗОШТО СЕ БИТНИ ДОКАЗИТЕ НА ТЕОРЕМИТЕ?  

Дека математичките докази се многу значајни во образовниот про-
цес, како и во развивањето на логичките и умствените способности на 
учениците, може убаво да се опише со следните зборови на  Бенџамин 
Франклин (Benjamin Franklin, 1706 − 1790), [8]: 
 „Математичките докази претставуваат еден вид логика, којашто е 
толку корисна или дури и покорисна од таа што обично се изучува во 
училиште, а служат за правилно изградување на умот, зошто ги проши-
руваат неговите можности и го зацврстуваат, со цел тој да е способен за 
точни расудувања и да ја разликува вистината од невистината во сите 
појави, дури и во области надвор од математиката. Поради тоа се тврди 
дека Египќаните, Персијците и Спартанците ретко избирале нови кра-
леви коишто немале извесни знаења по математика, зaшто неупатените 
во математиката ги сметале за неспособни да прават точни проценки и 
според тоа, за непогодни да ја управуваат државата.“  

Б. Франклин  
 Теоремите што треба да се докажат,  на учениците можат да им се 
соопштат на два начина: догматски и генетски. Догматскиот пристап 
подразбира соопштување на содржината како што е формулирана во 
учебникот, а генетскиот пристап подразбира учениците сами, или под 
раководство на наставникот да ја откријат формулацијата на теоремата. 
Тие се два сосема спротивни пристапи.  
 Догматскиот пристап привидно е поекономичен (фронтален) затоа 
што се соопштува теоремата и се преминува кон нејзиниот доказ и тој 
може да се користи во некои математички курсеви, но не и во наставен 
процес. Овој пристап во наставата по математиката ги насочува 
учениците да користат готови тврдења кои се наречени теореми (или 
својства) и однапред се знае дека се точни, а тие треба да ги научат 
доказите напамет. Така тие стануваат пасивни набљудувачи на изградба 
на една метематичка дисциплина, без да можат да ја согледаат 
внатрешната логика што ги поврзува одделните елементи. Притоа,  
најчесто губат интерес кон тоа што се изучува, односно кон тоа што им 
се презентира. 
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 Според генетскиот пристап кон теоремата, ученикот се става во 
ситуација преку лабораториска работа или разрешување на некој 
проблем, под раководство на наставникот, сам да дојде до одредени 
заклучоци што ќе ги формулира како тврдења кои, доколку се докаже 
дека се точни, ќе ги нарече теорема. На тој начин се создава интерес кај 
учениците за содржината што се обработува и предметот математика во 
целост и се развиваат неговите креативни способности.  
 Во учебниците од поодамнешните изданија (т.е. последните 
децении од 20-тиот век), теоремите се воведувале догматски, заради 
концизноста на изложувањето, но на наставникот му останувало да го 
примени генетскиот пристап секаде каде што е можно. Пример, ако 
треба да се докаже теоремата: „Збирот на внатрешните агли на 
триаголникот е  еднаков на 180°“, тогаш според овој пристап, ќе им се 
издиктира на учениците и ќе се премине кон доказот. Но, многу 
поефикасно би било доколку се пристапи генетски, така што учениците 
ќе се задолжат сами да нацртаат по еден од сите видови триаголници 
спред аглите (остроаголен, правоаголен и тапоаголен), да ги измерат 
нивните внатрешни агли, а потоа и да ги соберат. Така тие ќе 
почувствуваат задоволство дека сами откриле нешто и дека докажале 
дека тоа е точно. 
  На пример, може да се постави и проблемот, врз основа на 
дефиницијата за паралелограм, дали дадена земјена парцела во форма 
на четириаголник е паралелограм. Ќе се констатира дека тука не може 
да се манипулира со линијар и триаголник за определување дали 
спротивните страни на парцелата се паралелни, како што се прави тоа 
во тетратката. Тоа секако ќе побуди интерес за изнаоѓање признаци со 
кои ќе може да се констатира дека парцелата е паралелограм. Исто така, 
мотив за изучување на една теорема кај учениците може да биде и 
укажувањето на нејзиното историско значење или големата примена во 
практиката. Таков е, на пример, случајот со Питагоровата теорема.  

Доказите се поделени на синтетични и аналитични докази. 
Синтетичниот доказ се карактеризира со својата едноставност, 
концизност, строгост и елегантност. Синтетичниот доказ претставува 
низа од правилни расудувања, така што заклучокот на секое од нив 
влегува како претпоставка на некое од следните расудувања. 
Заклучокот на последното расудување од низата е заклучокот на
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докажуваната теорема. Во постарите изданија на учебници по 
математика, теоремите се докажани главно синтетично, но тоа не значи 
дека со учениците треба да се работи само на тој начин. За овој вид 
докажување со учениците се воочени повеќе пропусти од методски 
карактер. На пример, синтетичниот доказ на секоја теорема започнува 
со: „ Да ја повлечеме правата....“  или „ Да ги сврземе точките...“ или  „ 
Нека е...“ што уште со првиот чекор учениците ги збунува. Кај нив 
најчесто се наметнуваат прашањата: „Зошто да се повлече токму таа 
права?“ или „Зошто се тргнува токму од тој факт?“ Секој нареден чекор 
на ученикот ќе му биде нејасен,  сѐ додека не се докаже теремата која ќе 
ги оправда одделните постапки. На крајот, ученикот ако сам ја 
проследи постапката на доказот, ќе го утврди одот на мислите и ќе се 
убеди дека тој е правилен, а сè што е во врска со суштината на доказот 
за него ќе остане тајна на тој што го напишал. 
 Кај аналитичниот доказ, за разлика од синтетичниот, секогаш 
се тргнува од заклучокот на теоремата и потоа се бара доволен услов од 
кој заклучокот логички следува. Во тоа барање учениците активно се 
вклучуваат, бидејќи меѓу точните искази што пред тоа ги изучиле го 
бараат оној од кој може да следува заклучокот на теоремата. Така при 
докажувањето на теоремата: „Во правоаголникот ABCD, дијагоналите 
АС и ВD се еднакви меѓу себе“, треба од признаците за две отсечки да 
се одбере оној што во овој случај може да се искористи. Така, од 
подолу дадената скица, се доаѓа до сознанието дека ако на некој начин 
се покаже дека дијагоналите се соодветни страни на два складни триа-
голника, тогаш тие ќе се меѓусебе еднакви. Се преминува кон разгледу-
вање на триаголниците ABC и ACD (Слика 20). 

           D                                                 C 

   

   

       

               Слика 20. Скица што води до доказот теоремата. 

Потоа се бара дали некој од признаците за скадност на тиаголни-
ци може да се искористи и да се покаже дека тие се складни.

 А B 
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Со тоа може да се смета дека теоремата е докажана, но откако е откриен 
доказот по аналитичен пат, тој потоа лесно може да се изведе и запише 
и синтетично. Така, дадено е: четириаголникот ABCD е правоаголник. 
Да се докаже дека  АС = BD . Сега, ученикот знае дека треба да тргне од 
триаголниците ABC и ABD и да докаже дека се складни, а оттука ќе 
следува дека дијагоналите како соодветни страни се еднакви меѓу себе. 
Доколку теоремата се докаже генетски и е докажана на тој начин, 
учениците би биле поставувани повеќепати во проблемски ситуации и 
поттикнувани активно да учествуваат и да донесуваат одредени 
заклучоци и лесно би ја научиле теоремата, со што се реализираат 
воспитните и образовните задачи што се поставуваат во наставата. 

4. ЗАКЛУЧОК 

Од приложениот осврт во кој беше опфатен подолг временски 
период за реализирање на наставата по математика во нашата држава, 
можеме да заклучиме дека од 2014 година наваму, наставниците не се 
во позиција да го одберат учебникот за кој сметаат дека е најдобар за 
учениците и за нив. Наставниците имаат сè повеќе дилеми околу 
реализирањето на наставата, од типот дали да реализираат наставна 
програма или учебник (некои го сметаат учебникот како неопходен 
ресурс, а некои како ресурс кој може, но и не мора да се користи),  што 
сè би можеле да користат како извор на знаење за време на часовите и 
колку тоа што ќе го користат е соодветно. Би било добро, институциите 
како што се БРО и МОН повеќе да се ангажираат и да ги консултираат 
наставниците, за да ги согледаат реалните недостатоци во наставната 
пракса, со што би стекнале реална слика за постигањата на учениците 
во воспитно-образовниот процес.  
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