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ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Циљ образовања и васпитања за гимназију за ученике са посебним способностима 

за рачунарство и информатику је да се путем стицања функционалних знања, овладавања 

вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, 

обезбеди: 

- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу 

са њиховим способностима, потребама, интересовањима; 

- стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе 

развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у 

савременом друштву; 

- унапређивање језичке, уметничке, културне, научне, техничке и математичке 

писмености, што је 

неопходно за наставак образовања и професионални развој; 

- подршка развоју међупредметних компетенција. 

Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у 

свакодневном животу и раду. Оне су резултат великог броја активности које се остварују у 

свим наставним предметима и током целокупног гимназијског школовања. За њихов 

развој важни су не само садржаји већ и методе којима се оне проучавају - требало би да 

доминирају истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, 

кооперативно учење и друге методе које јачају учешће ученика у образовно-васпитном 

процесу. 

Компетенција комуникације на српском (или матерњем) језику 

Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, 

чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском (матерњем) језику 

у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, 

осећања у усменом и писаном облику на српском (матерњем) језику. Ученик користи 

српски (матерњи) језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним 

ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин. 

Компетенција комуникације на страном језику 
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Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, 

чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и 

писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у 

усменом и писаном облику на страном језику. Ученик користи страни 

језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, 

конструктиван и креативан начин. 

Информатичка компетенција 

Ученик компетентно и критички користи технологије информационог друштва у 

разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности, 

конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице. На адекватан начин 

користи предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању 

акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке 

онима којима је то потребно, градећи при томе правилне ставове према коришћењу 

рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава физичко и ментално здравље. 

Математичка компетенција 

Ученик је у стању да користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, 

предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим 

ситуацијама. Ученик може да идентификује и разуме улогу коју математика има у 

савременом животу и активно, конструктивно и критички учествује у животу заједнице и 

доприноси њеном развоју. 

Научно-технолошка компетенција 

Ученик је у стању да користи и примењује знање и научне методе при 

препознавању научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на 

чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. Ученик разуме науку 

као најзначајнији облик људског сазнања и делатности за развој друштва, поседује свест о 

начинима на који наука и технологија обликују живот у савременом друштву и разуме 

колико је важно имати одговоран однос према употреби научних достигнућа за данашње и 

будуће генерације. 

Компетенција за решавање проблема 

Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима 

решење није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих 
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предмета. Решавање проблема подразумева и спремност ученика да се ангажује и 

конструктивно и промишљено допринесе решавању проблема са којима се суочава 

заједница којој припада. 

Компетенција за учење 

Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује 

учење, самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. 

Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет, 

друге особе, итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази 

тешкоће са којима се суочава током учења. 

Компетенција за одговоран однос према здрављу 

Ученик је свестан краткорочних и дугорочних, последица понашања које угрожава 

физичко и ментално здравље особе, има изграђене здраве животне стилове и спреман је да 

се понаша у складу са њима. 

Компетенција за управљање сопственим понашањем и спремност за акцију 

Ученик је у стању да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и 

управљања активношћу, било самостално или у оквиру тима, ради остварења циљева. 

Ученик разуме контекст у коме се одвијају активности, уме да се усклади са њим и 

искористи могућности које се нуде. 

Социјална компетенција (сарадња, тимски рад) 

Ова врста компетенције омогућава ученицима да делотворно и конструктивно 

учествују у друштвеном животу, неугрожавајући интересе, потребе, осећања и права 

других, чиме се јача друштвена кохезија у Србији. Ученик уме да сарађује и тимски ради 

на решавању различитих проблема који су од значаја за њега и ширу друштвену 

заједницу. 

Грађанска компетенција за живот у демократском друштву 

Ученик разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности 

демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање 

демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и држава и 

спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног 

живота. 
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Културна компетенција 

Ученик разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и 

друштва, у стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним 

искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања 

идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, књижевност 

и визуелне уметности). 

Компетенција за одрживи развој 

Ученик има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих 

генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине, и 

спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању животне 

околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције 

План и програм наставе и учења за трећи разред остварује се у складу са:  

1. Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 4/20, 12/20, 15/20, 1/21, 3/21 и 7/21) у делу 

који се односи на план и програм наставе и учења за предмете природно-

математичког смера за трећи разред 

1) Српски језик и књижевност; 

2) Матерњи језик и књижевност; 

3) Српски као нематерњи језик; 

4) Физичко и здравствено васпитање – трећи разред; 

5) Грађанско васпитање – трећи разред. 

2. Правилником о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са 

посебним способностима за биологију и хемију(„Службени гласник РС – 

Просветни гласник”, број 7/20 и6/21), и то са планом и програмом за други и трећи 

разред за предмете 

1) Страни језик – трећи разред; 

2) Ликовна култура – други разред. 

3. Правилником о наставном плану и програму предмета верска настава („Просветни 

гласник”,  бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16). 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне 

писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; оспособљавање за 

тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хумани-

стичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног 

идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других 

народа и етничких заједница. 

 Општа предметна компетенција  

Има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада 

усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, 

уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно 

дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија 

књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да 

развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради 

очувања и богаћења националне културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања 

туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, добро 

структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада 

основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. 

У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме 

књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији 

књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта 

и има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о гласовима, 
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речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у 

говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи 

употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју 

српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске 

и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке 

навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; 

саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у различите 

сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус 

својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба у 

друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и 

реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат 

речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази.  

Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, 

идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне 

термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје 

ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну 

литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  
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Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене 

градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме из језика и 

књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички 

текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има 

основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског 

програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и компаративни 

приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи 

стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи 

њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније 

стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су 

усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво).  

Специфична предметна компетенција: ЈЕЗИК 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој 

језик и поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о 

дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као 

равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног 

језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; 

познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези 

са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по 

основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и 

течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања 
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туђег излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и основних жанрова 

(писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно 

оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На 

крају школовања саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада.  

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој 

међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског 

језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; 

има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог 

грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. 

Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка 

богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља 

сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи 

стручну литературу и пише складно извештај и реферат.  

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског 

језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, структури 

реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт 

говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника 

и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак 

доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

Специфична предметна компетенција: КЊИЖЕВНОСТ 

Основни ниво  

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне 

представнике и дела из светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и 

доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, 
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естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду 

градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и 

неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој 

одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао 

текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и 

текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне 

књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. 

Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење 

лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај 

очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања 

о књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. Самостално уочава 

и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје 

ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком 

процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена 

са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и 

лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских 

епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки 

начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих 

књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног 

идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе 

за које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, 

стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  
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Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано 

позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. 

Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни 

своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи 

проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са 

самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање 

према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и 

примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и 

неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, 

али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким 

способностима.  

III разред 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Књижевност 61 41 20 

2. Језик 28 13 15 

3. Језичка култура  22 5 17 

укупно 111 59 42 
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СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије 

комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, 

интеркултурално разумевање и професионални развој. 

Општа предметна компетенција 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику 

разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или 

професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 

неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на 

матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава стицање 

знања из  различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине 

комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу 

дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и 

кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и 

активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази 

жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о 

различитим аспектима из непоокружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или 

дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је 

неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа 

и сложенија излагања или дискуси-је о конкретним или апстрактним темама из познатих 
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општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са 

општим и властитим интересовањима. 

 

Специфична предметна компетенција: РЕЦЕПЦИЈА(слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације 

изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће 

текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ 

или блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и 

једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком 

и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме 

преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске 

информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи 

стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег 

интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја 

(нпр.адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и 

извештаји); брзину и технику читања подешава 

према тексту који чита. 

 

Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено 

размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама. Користећи једноставне 

изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према 

моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 
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Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о 

темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или 

писмено извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући 

правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој 

комуникацији, говори, извештава, преводи и/или само- 

стално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи 

информације и аргументе из различитих извора, 

износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. 

Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно примењујући 

правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

III разред 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. ADVENTURE 9 3 6 

2. STORIES 9 4 5 

3. WHEELS 10 4 6 

4. THE MEDIA 10 3 7 

5. PEOPLE 9 2 7 

6. LEARNING 9 4 5 

7. CAREERS 10 4 6 

8. CULTURE SHOCK 8 4 4 

Укупно 74 28 46 
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ФИЗИКА 

 

Циљ наставе Физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне 

природне законе, да стекну научну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о 

физичким појавама кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере 

према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке 

законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну писменост која ће им 

омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком 

физике (физичким терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и 

доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца и друштво. 

На првом месту то се на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним 

производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање 

истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје 

научни метод, као и разумевање природе науке, научно-истраживачког рада и подржавање 

доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

 

Основни ниво 

Ученик објашњава појаве и процесе на основу познавања физичких величина и 

законитости, решава једноставне проблеме и рачунске задатке уочавајући узрочно-

последичне везе, користећи експлицитно дате податке и мерења; користи појмове и 

објашњења физичких појава за разматрање и решавање питања везаних за развој науке и 

технологије, коришћења природних ресурса и очување животне средине; показује 

спремност да се ангажује и конструктивно доприноси решавању проблема са којима се 

суочава заједница којој припада. 

Средњи ниво 

Ученик објашњава и решава сложеније физичке проблеме, рачунске и 

експерименталне задатке издвајајући битне податке који се односе на дати проблем, 
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успостављајући везе међу њима и користећи одговарајуће законе и математичке релације. 

Знање из физике користи при решавању и тумачењу проблема у другим областима науке, 

технологије и друштва. Уз помоћ упутства, ученик може да припрема, изводи и описује 

огледе, експерименте и једноставна научна истраживања. 

Напредни ниво 

Ученик поседује научна знања из физике која му омогућавају решавање сложених 

физичких проблема и рачунских задатака, извођење експеримената и доношење закључака 

на основу познатих модела и теорија. Има развијене истраживачке способности и може да  

предвиђа ток и исход физичких процеса и експеримената повезујући знања и објашњења. 

Користи научну аргументацију и критички анализира добијене резултате. Зна да се до 

решења проблема може доћи на више начина и бира најбоље у односу на задате услове. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природнонаучну писменост, која је 

основ за праћење развоја физике као науке, разумевање повезаности физике и савремене 

технологије и развоја друштва; способност прикупљања података кроз испитивање 

физичких својстава и процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање 

поступака; правилно и безбедно руковање уређајима и мерним прибором; представљање 

резултата мерења табеларно и графички и извођење закључака. 
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III разред 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Магнетно поље 16 7 9 

2. Електромагнетна индукција 9 4 5 

3. Наизменична струја 10 5 5 

4. Хармонијске осцилације 13 6 7 

5- Механички таласи 8 4 4 

6, Акустика 9 3 6 

7, Елекромагнетни таласи 6 3 3 

8, Таласна оптика 15 7 8 

9, Геометријска оптика 14 5 9 

10. Оптички инструменти 6 2 4 

11. Фотометрија 2 1 1 

Укупно 108 47 61 

Вежбе  18 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик континуирано 

развија знања, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 

физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег 

професионалног развоја.  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава 

знањима о културним вредностима телесног вежбања. Стечена знања примењује у 

свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. 

Разуме потребу редовног бављења физичком активношћу и континуираног развоја 

физичких способности и активно ради на њиховом унапређивању. Вежбајући унапређује 

здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке 

активности исказује лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише или 

смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз предмет физичко 

васпитање развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, 

квалитетна међусобна комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и 

способност за учешће у спортско-рекреативним и спортским активностима током целог 

живота.  

Основни ниво 

 Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен 

да води бригу о властитом здрављу и здрављу околине. Препознаје и разуме законитости 

утицаја физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз 

безбедносне, здравствено-хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се 

свим облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним активностима.  

Средњи ниво  
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Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања 

физичких способности и здравља, у складу са сопственим потребама и интересовањима. У 

вежбању сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у 

слободно време.  

 

Напредни ниво  

Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и 

колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних разлика учесника у телесном 

вежбању. Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу 

(физичка активност, исхрана, ризична понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, 

односно негативне последице по здравље и квалитет живота појединца, породице и 

окружења.  

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи 

изворе информација ради унапређивања здравља, моторичких способности и вештина. 

Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује 

здраве међуљудске односе приликом реализовања физичке/ спортске активности. 

Промовише улогу физичког васпитања и спорта у унапређивању здравља и превентивно 

деловање на настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о 

могућности коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја 

будуће професије.  

Основни ниво  

Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких 

способости; зна основну технику и тактику спортских грана; понаша се дисциплиновано 

поштујући мере безбедности у вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних 

резултата мерења моторичких способности у односу на референтне вредности за свој 

узраст и пол. У процесу вежбања сарађује са другима и помаже им уз поштовање 

индивидуалних разлика.  
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Средњи ниво  

Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања 

препознавајући везу са здрављем и психо-физичким развојем; зна сложеније техничко-

тактичке елементе спортске гране; примењује правилне поступке у случају незгоде током 

вежбања; вреднује и цени допринос физичке активности здрављу и квалитету живота. 

Учествује у различитим спортским такмичењима и спортско-рекреативним активностима 

у школи и, у складу са интересовањима помаже у њиховом планирању и реализацији.  

Напредни ниво  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније програме вежбања; 

самостално и у сарадњи са другима решава сложене тактичке задатке; препознаје основне 

законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу 

у унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних 

обољења и социо-патолошких појава; редовно се бави спортским и спортско-

рекреативним активностима у слободно време, и у складу са интересовањима учествује и 

помаже на школским такмичењима и другим манифестацијама. Користи физичку 

активност ради веће ефикасности учења и елиминисања штетних професионалних утицаја. 

ΙII разред  

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 12 0 12 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
62 19 43 

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 74 / 74 

Укупно 74 19 55 
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МАТЕМАТИКА 

 

Циљ учења Математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, 

вештине и основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, 

способност комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у 

даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ 

за даљи развој математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је 

математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује 

их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, 

способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и 

индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност математичке 

комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује 

математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и 

свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и 

вештине користи у даљем школовању. 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и 

друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне 

законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за 

решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у 

окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. 

Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема 

и тумачи их у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене 

појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних 

информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи инфор- 
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мације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из 

једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и 

користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке 

о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно 

аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на 

математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила 

математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи 

методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и 

искуству за постављање хипотеза и извођење закључака. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко 

знање и резоновање, Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и 

Математичка комуникација. 

Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе 

(повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне 

статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно 

дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и 

простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. 

Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и 

графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. 
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Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, 

писаном или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве 

саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних 

информација. Бира критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на 

модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и 

друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и 

уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. 

Бира оптималне опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, 

геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским 

проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из 

различитих извора и одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје 

ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи 

математичке формулације на свакодневни језик и обратно. 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у 

анализирању математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће 

математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних 

математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други 

начин формулише питања и хипотезе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и 

друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема. 
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Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме 

захтеве сложених математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким 

проблемима. 

 

ΙII разред  

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. ПОЛИЕДРИ 30 8 22 

2. ОБРТНА ТЕЛА 22 6 16 

3. СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА 13 4 9 

4. ВЕКТОРИ 15 4 11 

5. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ 43 14 29 

6. МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА.НИЗОВИ 42 7 35 

7. КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ.ПОЛИНОМИ 20 4 16 

Укупно 185 47 138 
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ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

 

Циљ учења Дискретне математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, 

знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко 

мишљење, способност комуникације математичким језиком и примени стечена знања и 

вештине у рачунарству и даљем школовању, решавању проблема из свакодневног живота, 

као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је 

математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује 

их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, 

способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и 

индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност математичке 

комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује 

математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и 

свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и 

вештине користи у даљем школовању. 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и 

друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне 

законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за 

решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у 

окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. 

Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема 

и тумачи их у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене 

појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних 

информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи инфор- 
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мације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из 

једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и 

користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке 

о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно 

аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на 

математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила 

математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи 

методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и 

искуству за постављање хипотеза и извођење закључака. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко 

знање и резоновање, Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и 

Математичка комуникација. 

Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе 

(повезаност, зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне 

статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно 

дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и 

простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. 

Доноси финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода. 
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Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и 

графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. 

Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, 

писаном или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве 

саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних 

информација. Бира критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на 

модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање природних и 

друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и 

уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. 

Бира оптималне опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, 

геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским 

проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из 

различитих извора и одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје 

ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи 

математичке формулације на свакодневни језик и обратно. 

 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у 

анализирању математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће 

математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних 

математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други 

начин формулише питања и хипотезе. 
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Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и 

друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме 

захтеве сложених математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким 

проблемима. 

ΙII разред  

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Графови 18 8 10 

2. Логика и скупови 20 9 12 

3. Елементарна теорија бројева 17 4 13 

4. Комбинаторика 17 7 11 

Укупно 74 28 46 
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БИОЛОГИЈА 

 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку 

писменост, способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије 

мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одр-

живог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и 

вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог 

света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за 

очување животне средине и биолошке разноврсности на Земљи. 

Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у 

свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и 

учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи 

развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба 

биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, 

формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између биолошког и 

других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке феномене. 

Основни ниво 

Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове 

филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота на Земљи на основу Дарвиновог 

учења; разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и 

примерено користи стечена знања и вештине за практичну примену у свакодневном 

животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике и заштита животне средине. 

Средњи ниво 

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима 

и процесима у биолошким системима, везама између структуре и функције у њима, и 

разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања 

активно користи у личном животу у очувању здравља и животне средине; учествује у 



Анекс 1 Школског програма Гимназије у Рашки  
 

 32 

 

друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и биолошке 

разноврсности; свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке 

га омогућују, а које угрожавају. 

Напредни ниво 

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на 

атипичним примерима; примењује стечена знања у решавању широког спектра животних 

ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно 

аргументује ставове и животне навике који служе позитивном развоју; разуме и користи 

језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану биолошку комуникацију у 

медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања 

животне средине и одрживог развоја, природе и биолошке разноврсности, и на основу 

биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме савремене 

биотехнологије (вакцине, матичне ћелије, генетски модификована храна, генетске основе 

наследних болести). 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Грађа, функција, филогенија и 

еволуција живог света 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му 

омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и 

његову улогу у природи. 

Основни ниво 

Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, јединству и 

биолошкој разноврсности живота на Земљи. 

Средњи ниво 

Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских промена 

које су довеле до настанка постојеће биолошке разноврсности на Земљи. 

Напредни ниво 

Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на друга мишљења о 

пореклу и развоју живота на Земљи. 
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СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Молекуларна биологија, 

физиологија и здравље 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном 

животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила, као и доношење 

информисане одлуке о примени савремених биотехнологија. 

Основни ниво 

Зна основе молекуларне биологије, а посебно организацију генетичког материјала и 

основна правила генетике и наслеђивања, као и генетичку основу наследних болести; зна 

основне механизме одржавања хомеостазе, нарочито у односу на променљивост 

спољашње средине, и основне последице нарушавања хомеостазе организама на примеру 

човека. 

Средњи ниво 

Разуме значај молекуларне биологије и генетике у процесу настанка наследних 

болести; зна грађу и физиологију човека у и активно примењује та знања у свакодневном 

животу за очување сопственог здравља. 

Напредни ниво 

Уме да дискутује и аргументује физиолошке и неуроендокрине основе адаптивног 

понашања, а посебно са аспекта функционалне интеграције организама. 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Екологија, заштита животне 

средине и биодиверзитета, одрживи развој 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради 

доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита 

природе и биодиверзитета. 

Основни ниво 

Разуме основне принципе заштите животне средине и природе. 

Средњи ниво 

Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање 

последица загађења животне средине, као и основне факторе угрожавања природе и 

биодиверзита и мере за заштиту природе. 
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Напредни ниво 

Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе 

околине у еко-системима и биосфери, а посебно улогу и место човека у природи и његову 

одговорност за последице сопственог развоја. 

 

ΙII разред  

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Биологија као природна наука 12 8 4 

2. Хемијска основа живота 12 8 4 

3. Основе ћелијске грађе и функције 6 4 2 

4. Структура, пренос и експресија наследне 

информације 
14 9 5 

5. Метаболизам на нивоу ћелије 12 8 4 

6. Осетљивост, комуникација и 

покретљивост на ћелијском нивоу 
12 8 4 

7. Ћелијски циклус и деоба 10 5 5 

8. Основе генетике 15 9 6 

9. Увод у еволуциону биологију 18 10 8 

Укупно 111 69 42 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ учења ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање 

креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа свог и 

других народа.  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације 

са којима се среће. Повезује нова сазнања са претходно стеченим знањем и искуством у 

смислене целине и истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи 

разноврсне подстицаје за развијање креативних идеја. Бира најефикаснији начин да изрази 

своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске доживљаје, осећања и позитивне 

ставове. Препознаје своје потребе и способности, развија самопоуздање и самопоштовање 

и мотивисан је да се континуирано усавршава. Комуницира испољавајући разумевање и 

уважавање других и одговорно сарађује са другима. Разуме значај и улогу визуелне 

уметности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има 

одговоран однос према очувању културне баштине.  

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: уважава различитости у 

опажању и доживљавању визуелних и аудиовизуелних информација. Разуме свакодневне 

визуелне и аудиовизуелне поруке. Самостално се изражава у одабраном медију и 

доприноси у заједничком раду. Разуме значај наслеђа културе свог и других народа.  

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да пренесе другима 

свој доживљај визуелних и аудиовизуелних информација. Разуме садржаје уметничких 

дела и производа. Изражава се различитим медијима, самостално и у сарадњи са другима. 

Користи одабране садржаје као подстицај за стваралачки рад. Укључује се у културни 

живот заједнице.  

Напредни ниво  



Анекс 1 Школског програма Гимназије у Рашки  
 

 36 

 

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: разуме значај и утицај 

визуелних садржаја у односу на контекст. Мотивисан је да континуирано развија 

естетичке критеријуме. Уме да преведе идеје и информације из једне форме у другу. 

Примењује одабране методе и поступке за развијање креативних идеја и стварање 

оригиналних радова. Доприноси очувању и неговању културног живота заједнице.  

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

Основни ниво  

На основном нивоу ученик има следеће компетенције: испољава одговоран однос 

према себи и другима када преузима, модификује, објављује и коментарише визуелне и 

аудиовизуелне садржаје на интернету, друштвеним мрежама и у осталим видовима 

комуникације. Опажа и тумачи садржаје билборда, рекламних паноа, промотивних 

спотова, огласа на телевизији и интернету и друге визуелне и аудиовизуелне поруке са 

којима се свакодневно среће. Бира медиј и одговарајућу технику/апликацију којом 

најефикасније може да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске 

доживљаје, осећања и позитивне ставове, у самосталном и заједничком раду. Разматра 

значај наслеђа културе за национални идентитет, смањење сиромаштва, туризам и развој 

локалне и шире заједнице.  

Средњи ниво  

На средњем нивоу ученик има следеће компетенције: уме јасно да изрази своја 

опажања, тумачења и доживљај визуелних и аудиовизуелних информација, у усменој, 

писаној, визуелној или аудиовизуелној форми. Процењује свој доживљај уметничких дела 

поредећи исте теме, мотиве и поруке изражене различитим средствима и техникама 

визуелних уметности и различите теме, мотиве и поруке изражене истим 

средствима/материјалом. Уме да изрази запажања, идеје, имагинацију, искуство, естетске 

доживљаје, осећања и позитивне ставове различитим медијима, средствима и техникама 

визуелних уметности, самостално и у сарадњи са другима. Мотивисан је да истражује 

примену изражајних својства материјала, техника и принципа компоновања (дизајна). 

Самостално истражује различите изворе информација или наслеђе културе и користи 

одабрани појам, текст, визуелне, аудитивне и аудиовизуелне информације као подстицај 
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за стварање оригиналног рада. Стекао је навику да прати и посећује догађаје културе у 

заједници. 

 Напредни ниво  

На напредном нивоу ученик има следеће компетенције: тумачи значај и утицај 

визуелних садржаја на посматрача и друштво у односу на место, време, друштвене 

прилике, технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела 

кроз историју, њихове међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. 

Пореди критеријуме за процену естетичких квалитета уметничких и неуметничких дела. 

Преводи визуелне садржаје у текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне и 

мисаоне садржаје у визуелне. Истрајан је у развијању техничких вештина у одабраном 

медију/дисциплини. Познаје начине помоћу којих уметници развијају креативне идеје, 

превазилазе стваралачку блокаду и проналазе подстицај за рад. Примењује научено у 

различитим ситуацијама које захтевају креативна решења. Активно доприноси очувању и 

неговању уметности и културе, као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким 

дешавањима и пројектима. 

ΙII разред  

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Односи 19 11 8 

2. Појаве 18 10 8 

Укупно 37 21 16 
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ПРИМЕНА РАЧУНАРА 

 

Циљ учења Примене рачунара је стицање знања, овладавање вештинама и 

формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености 

неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Ученик развија 

способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења 

технологије на рационалан, етичан и безбедан начин.  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета Примена рачунара ученик је оспособљен да примени 

стечена знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради 

испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне 

ставове према рачунарским наукама.  

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних 

способности ученика које му омогућавају да развије општу предметну компетенцију. 

Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих 

технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне 

компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење 

информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, складиштење и 

преношење и представљање у графичком облику.  
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III разред 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Примена рачунара у математици 42 15 27 

2. Примена рачунара у разним областима 10 3 7 

3. Пројектни задатак „ИТ иновације и 

дигитални стартап“ 
16 12 4 

4. Рачунарство и друштво 6 / 6 

Укупно 74 30 44 
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ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

Циљ учења Програмирања је развој алгоритамског приступа решавању проблема 

код ученика, овладавање техникама програмирања и стицања знања о савременим 

програмским језицима. 

 ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

Учењем наставног предмета Програмирање ученик је развио способност решавања 

проблема развојем логичког и критичког мишљења и позитивне ставове према 

рачунарским наукама. Ученик је упознат са основним и неким напреднијим концептима 

програмирања.  

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности 

ученика које му омогућавају да развије општу предметну компетенцију. Подразумевају 

способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; разумевање потребе за 

алгоритамским начином решавања проблема, као и писање модуларних и добро структуираних 

програма. 

III разред 

Ред.бр. 

н. теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Основни алгебарски алгоритми 20   

2. Геометријски алгоритми 20   

3. Алгоритми над текстом и текстуал. датотекама 20   

4. Графовски алгоритми 30   

5. Одабрани алгоритми и структуре података 20   

Вежбе 111 
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ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

Циљ учења Објектно оријентисаног програмирања је стицање основних знања о 

објектно оријентисаној парадигми и њеној примени у решавању практичних проблема, 

развијање апстрактног и критичког мишљења и оспособљавање за примену стечених 

знања и вештина у даљем школовању и будућем раду. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Објектно оријентисано програмирање ученик је 

оспособљен да примени стечена знања и вештине из области информационо-

комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у 

свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је способност 

апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих 

технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским 

наукама. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних 

способности ученика које му омогућавају да развије општу предметну компетенцију. 

Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих 

технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне 

компетенције обухватају способност да се разуме и примени начин решавања практичних 

проблема применом објектно оријентисане парадигме. 
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III разред 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Основни појмови објектно оријентисаног 

програмирања 
51 12 39 

2. Принципи наслеђивања и полиформизам 69 18 51 

3. Пројектни задатак 28 7 21 

Укупно 148 37 111 

Вежбе  111 
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БАЗЕ ПОДАТАКА 

 

Циљ учења База података је стицање основних знања о техникама пројектовања 

база података као одговора на пословну потребу за информационим системима. 

Усвајањем концепата из области база података, ученик развија способност да програмира 

и користи упите за добијање тражених информација из база, прављење извештаја и 

дистрибуцију података. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног предмета Базе података ученик је оспособљен да примени 

стечена знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради 

испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 

будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне 

ставове према рачунарским наукама. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних 

способности ученика које му омогућавају да развије општу предметну компетенцију. 

Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих 

технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне 

компетенције обухватају способност ученика да упозна концепт база података, њихову 

организацију, коришћење упита за добијање тражених информација из база, прављење 

извештаја и дистрибуцију података. Оне подразумевају и овладавање вештином и 

техникама пројектовања база података као одговора на пословну потребу за 

информационим системима. Специфичне предметне компетенције обухватају способност 

ефикасног коришћења програмирања и рада са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Пројектовање база података 22 11 11 

2. Релационе базе података 9 2 7 

3. Упитни језик SQL 27 13 14 

4. Пројектни задатак 16 11 5 

Укупно 74 37 37 

Вежбе  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 1 Школског програма Гимназије у Рашки  
 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

 

Наставни план и програм остварује се у складу са: 

 

1. Правилником о наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник 

СРС – Просветни гласник", број 5/90 и "Просветни гласник", бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 

2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 

1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16 и 

13/16), у делу који се односи на природно-математички смер гимназије, са наставним 

планом и програмом за предмете: 

1) српски језик и књижевност; 

2) српски као нематерњи језик; 

3) страни језик; 

4) физика (први, други и трећи разред); 

5) психологија; 

6) филозофија; 

7) грађанско васпитање; 

и у делу који се односи на друштвено-језички смер гимназије, са наставним планом 

и програмом за предмет: 

1) хемија; 

2. Правилником о наставном плану и програму предмета верска настава 

("Просветни гласник", бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16); 

3. Правилником о наставном плану и програму за обдарене ученике у 

Математичкој гимназији ("Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник", бр. 

12/16 и 13/16), и то са планом и програмом предмета: 

1) историја; 

2) географија; 

3) биологија; 

4) социологија са правима грађана. 
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ наставе: Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног 

језика на коме ће се усмено и писмено изражавати, да упознају, доживе и оспосебе се да 

тумаче, уз примену одређених метода, одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 

Задаци наставе: Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује 

и унапређује, описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда 

српског књижевног језика, поступно и систематично упознавање граматике и правописа 

српског језика, упознавање језичких појмова и појава, овладавање  

нормативномграматиком и стилским могућностима српског језика, оспособљавање за 

успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене у 

различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и 

читаоца), развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво  

усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза, 

оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевно-умтничких дела разних жанрова. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Књижевност 70 50 20 

2. Језик 32 7 25 

3. Језичка култура  22 1 21 

укупно 124 58 66 

 

 

 



Анекс 1 Школског програма Гимназије у Рашки  
 

 48 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Циљ наставе: Овладавање новим вокабуларом и граматичким структурама и 

обнављање градива из претходних разреда, оспособљавање ученика за говорну и писану 

комуникацију на енглеском језику кроз развијање све четири језичке вештине (слушање, 

читање, причање и писање) у оквиру наставних тема и граматичких структура, 

подстицање ученика за самостално сналажење и коришћење литературе и других извора 

на енглеском језику, упознавање са културом и цивилизацијом земаља енглеског говорног 

подручја, развијање комуникацијских вештина у свакодневним ситуацијама, као и 

развијање мотивације за учење страних језика уопште. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. 
Unit 1/ HOME AND AWAY 

 
9 6 3 

2. 
Unit 2/ THE ENDS OF THE EARTH 

 
11 8 3 

3. Unit 3/ THE KINDNESS OF STRANGERS 10 4 6 

4. Unit 4/ A PACK OF LIES 10 7 3 

5. 
Unit 5/ A FUTURE PERFECT? 

 
11 8 3 

6. 
Unit 6/MAKING IT BIG 

 
11 6 5 

Укупно:  62 39 23 
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ФИЗИКА 

 

Циљ наставе предмета Физика јесте стицање функционалне писмености (природно-

научне, математичке, техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и 

процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и теорија, оспособљавање 

ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 

ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, 

стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, 

формирање основе за даље образовање. 

Задатак наставе предмета Физика јесте стварање разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких 

поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе физике 

буду у пуној мери реализовани. 

Остали задаци наставе предмета Физика су да ученици: 

- развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

- систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

- разумеју појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

- развијају начин мишљења и расуђивања у физици; 

- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању 

физичких закона; 

- буду оспособљени за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

- стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- развијају компетенције за извођење једноставних истраживања; 

- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

- схвате значај физике за технику и природне науке; 

- развијају способности за примену знања из физике; 

- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

- развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје физике; 

- развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Релативистичка физика 14 7 7 

2. Квантна природа електромагнетног 

зрачења 
16 8 8 

3. Таласна својства честица и појам о 

квантној механици 
14 7 7 

4. Квантна теорија атома 12 6 6 

5. Молекулска структура и спектри 4 2 2 

6. Физика чврстог стања 12 6 6 

7. Индуковано зрачење и ласери 6 3 3 

8. Физика атомског језгра 26 13 13 

9. Физика елементарних честица 10 6 4 

Укупно 114 58 56 

Вежбе  10 
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 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе: Задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба ученика у 

области физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичкој 

култури и трајно подстицање ученика да те активности уграде у свакодневни живот и 

културу живљења. 

Задаци наставе: 

 да се квалитативно и квантитативно продубе спортско-моторичко образовање; 

 развију физичке способности ученика; 

 оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке 

кондиције, јачању здравља и нези тела; 

 створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у 

спортским и рекреативним активностима; 

 прошире знање која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности 

физичке културе; 

 развију хигијенске и друге културне навике за очување јачање здравља ученика. 

 Садржаји програма усмерени су на: 

 развијање физичких способности, 

 спортско-техничко образовање, 

 повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 10 0 10 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И 

СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
52 29 23 

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 62 0 66 

Укупно 62 29 33 
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MATEMATИКА 

 

Циљ наставе предмета Математика јесте: да ученици усвоје елементарне 

математичке компетенције (знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне за 

схватање појава и законитости у природи и друштву и које ће да оспособе ученике за 

примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе) и за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да 

доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и 

свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе предмета Математика су да ученици: 

- развијају логичко и апстрактно мишљење; 

- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног 

математичко-логичког језика; 

- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог 

односа; 

- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације; 

- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у 

раду, креативност; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

формирају систем вредности; 

- стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне литературе; 

- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 

способностима и потребама друштва; 

- развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада 

и свакодневном животу. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Функције 29 

  
2. Извод функције 32 

  
3. Интеграл 27 

  
4. Вероватноћа и статистика 31 

  
5. Елементи нумеричке математике 24 

  

Укупно 155 
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БИОЛОГИЈА 

 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и језичку 

писменост, интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, 

мотивацију за учење, способности, вештине и ставове корисне за њихово академско 

образовање, професионални развој и свакодневни живот, потребне за заштиту здравља и 

одабир квалитетног животног стила. 

 наставе биологије у трећем разреду је да оспособи ученика да: 

- представи биохемијске, анатомске и морфолошке карактеристике прокариотске и 

еукариотске ћелије које илуструју јединство живота на Земљи; 

- тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба у контексту раста и размножавања; 

- на једноставним примерима прикаже дејство вируса на жива бића; 

- примењује поступке заштите од болести које изазивају вируси, бактерије и гљиве, 

протисти и животиње; 

- пореди грађу органа и органских система код различитих група животиња уочавајући 

њихову сличност и јединство порекла у општем плану грађе; 

- дискутује о животним функцијама различитих нивоа организације живих система (од 

ћелије до организма); 

- прикаже усложњавање физиолошких функција биљака и животиња у еволуционо-

филогенетском контексту; 

- на једноставним примерима илуструје везу између промена у спољашњој средини и 

промена у понашању и физиологији (аклиматизација и аклимација) регулатора и 

конформиста у контексту одржавања хомеостазе; 

- реши једноставне проблемске ситуације на тему успостављања нарушене хомеостазе; 

- разликује резултате лабораторијских анализа крви и урина у односу на физиолошке 

вредности и познају улогу крвних група у трансфузији и трансплантацији; 

- интерпретира утицај нездравог начина живота на развој органских поремећаја и болести; 

- учествује, самостално или у групи, у прикупљању, презентацији и тумачењу података о 

начину живота, пореклу и распрострањености бактерија, алги, гљива, лишајева, биљака и 

животиња; 
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- прикупи, представи и протумачи податке добијене у једноставним истраживањима о 

физиолошким процесима биљака, животиња и човека. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Биологија развића          12 7 5 

2. Основи молекуларне биологије 12 8 4 

3. Генетика човека 29 16 13 

4. Основи еволуционе биологије 18 9 9 

5. Екологија, заштита и унапређење 

животне средине и одрживи развој 
22 14 8 

Укупно 93 54 39 

Вежбе  10 
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СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

 

Циљ предмета социологија са правима грађана јесте да ученици овладају основним 

појмовима социологије и принципима на којима функционише демократско друштво да 

би што успешније остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива 

и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима 

савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и 

партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

Задаци наставе социологије са правима грађана су да ученици: 

- овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама и повезаности 

појединца и друштва; 

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; 

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву; 

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности 

учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште 

- почев од избора, гласања на референдуму итд; 

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања 

националне и светске културне баштине; 

- унапреде и прошире општу културу; 

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, 

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...); 

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима; 

- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог 

става; 
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- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, 

примену и преношење информација из различитих извора релевантних за живот у 

демократском друштву; 

- унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског 

рада). 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Социолошки приступ друштву 9 7 2 

2. Друштвена структура и друштвене промене 20 10 10 

3. Области друштвеног живота 16 10 6 

4. Појаве и проблеми савременог друштва 11 6 5 

5. Демократија и механизми власти 6 3 3 

Укупно 62 36 26 
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ФИЛОЗОФИЈА 

 

Циљ наставе филозофије је унапређивање општег образовања упознавања главних 

садржаја и развојно-историјских токова филозофског мишљења. 

      Задаци наставе су да ученици: 

  упознају основне елементе и принципе мишљења; 

  схвате однос исправног и истинитог мишљења, језика и мишљења и других 

проблема сазнања као и услова успешне комуникације; 

 оспособе се за примену методологије истраживања и развију способности за 

систематско, самостално и критичко мишљење; 

 разумеју филозофске проблеме и њихова решења на примерима највећих 

достигнућа филозофске мисли као и стицање способности позитивним 

трансфером за разумевање других теоријских и практичних проблема; 

 стичу увид у опште-теоријске и хуманистичке токове мишљења који су 

уобличавали одређене историјске епохе и чине основу савремених 

хуманистичких и критичких оријентација и тиме унапређују своје образовање. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Одређење филозофије 6 3 3 

2. Античка филозофија 18 9 9 

3. Средњовековна филозофија 6 3 3 

4. Филозофија новог доба 18 9 9 

5. Савремена филозофија 14 7 7 

Укупно 62 31 31 
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БАЗЕ ПОДАТАКА 

 

Циљ наставног предмета Базе података је стицање основних знања о техникама 

пројектовања база података као одговора на пословну потребу за информационим 

системима. 

Задаци наставе предмета Базе података су да ученици: 

- упознају концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за добијање 

тражених информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података; 

- ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Програмирање и базе података 32 11 21 

2. Друге актуелне технологије 30 13 17 

3. Блок настава 30 10 20 

Укупно 62 26 40 
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ПРОГРАМСКЕ ПАРАДИГМЕ 

 

Циљ наставног предмета Програмске парадигме је развој различитих приступа 

решавању проблема код ученика коришћењем различитих концепата програмирања. 

Задаци наставе предмета Програмске парадигме су да ученици: 

- овладају напреднијим концептима програмирања; 

- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем, различитим 

програмским парадигмама и савладају различите програмске језике који те парадигме 

илуструју; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са 

потребом за коришћењем решавања проблема програмирањем и у другим областима (нпр. 

у математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

- оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација, са пратећом документацијом и презентацијама; 

- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара, 

изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и 

развију спремност за учење током целог живота. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Увод 4 - 4вежбе 

2. Исказна логика 8 - 8вежбе 

3. Предикатска логика 10 - 
10 вежбе 

+ 6 блок 

4. Логичко програмирање 24 - 
24вежбе 

+ 12 блок 

5. Функционално програмирање 16 - 
16вежбе 

+ 12 блок 

Укупно 
62 

 

62 вежбе 

+ 30 блок 

Вежбе  62 
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ВЕБ ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

Циљ наставног предмета Веб програмирање је упознавање са савременим веб-

технологијама и њихово коришћење у циљу креирања веб-садржаја који одговарају 

савременим пословним и личним потребама корисника. 

Задаци наставе предмета Веб програмирање су да ученици: 

- упознају концепте веб програмирања и језике за опис садржаја, изгледа и понашања веб 

страна; 

- буду оспособљени да, на основу познавања језика HTML и CSS, протумаче елементе 

веб-странице, прилагоде их и креирају визуелно допадљиве странице које садрже линкове, 

слике, листе, табеле и сличне елементе; 

- буду оспособљени да креирају сложеније вишеслојне веб-апликације које омогућавају 

кориснику да кроз формулар уноси одређене податке, добије жељене податке, претражује, 

ажурира или брише податке из базе података. 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

по  теми 

Обраду 
Остали 

типови 

часова 

1. Рачунарске мреже 4 0 4 

2. Интернет сервиси и прптпкпли 4 0 4 

3. Описни језик HTML 8 0 8 

4. Стилски листпви - језик CSS 8 0 8 

5. 
Скрипт језик JavaScript за клијентскп 

прпграмираое 
8 0 8 

6.  Серверскп прпграмираое 30 0 30 

Укупно 62 0 62 

Вежбе  62 
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САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

 

Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за даље 

школовање. 

Матурски испит полажу ученици који су успешно завршили четврти разред 

гимназије. 

САДРЖАЈ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит састоји се из: 

- писменог испита из матерњег језика и књижевности; 

- писменог и усменог испита из једног од три предмета: програмирање, објектно 

оријентисано програмирање и базе података; 

- израде и одбране матурског рада. 

Сви предмети полажу се према наставном програму који је ученик савладао током 

четворогодишњег образовања у гимназији за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику. 

1. Писмени испит из матерњег језика и књижевности 

При оцењивању писменог задатка, испитна комисија има у виду ширину обраде теме, 

избор и интерпретацију грађе, композицију, стил и језик. 

2. Писмени и усмени испит из једног од три предмета: програмирање, објектно 

оријентисано програмирање и базе података. 

Приликом оцењивања писменог задатка, испитна комисија има у виду креативност 

и способност у спровођењу поступка у решавању задатака, као и тачност решавања истих. 

3. Матурски рад 

Матурски рад са одбраном је самостално обрађена тема коју ученик бира са списка 

одабраних тема у оквиру једног од следећих предмета: 

- математика; 

- дискретна математика; 

- примена рачунара; 

- програмирање; 

- рачунарски системи; 

- оперативни системи и рачунарске мреже; 
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- објектно оријентисано програмирање; 

- базе података; 

- програмске парадигме; 

- веб програмирање. 

Теме за матурски рад утврђује наставничко веће школе на предлог стручног већа за 

област предмета. Списак утврђених тема објављује се на огласној табли или доставља 

ученицима на увид на други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу 

школску годину. 

Сврха матурског рада је да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, 

у којој мери је усвојио методе и приступ обраде теме, како се служи литературом, да ли је 

оспособљен да анализира, критички размишља и да самостално изрази свој лични став у 

односу на тему коју обрађује. 

Ученик ради матурски рад у току завршног разреда уз помоћ наставника - ментора. 

У току израде матурског рада обавезно је организовање најмање четири консултације на 

којима је ментор дужан прати рад сваког ученика и пружи потребну помоћ упућивањем на 

потребну литературу и избору начина и структуре израде рада. 

Одбрана матурског рада 

На усменој одбрани матурског рада ученик је дужан да изложи концепцију свог 

рада, да наведе литературу и друге изворе знања које је користио, да образложи посебне 

методе и поступке којима се руководио у току израде матурског рада. 

У току одбране матурског рада кандидат треба да покаже знање из целокупног 

садржаја предмета из којег брани рад. 

После одбране матурског рада испитна комисија утврђује једну оцену која се 

изводи из вредности рада и одбране матурског рада са аспекта способности кандидата да 

самостално интерпретира материју и да користи савремене методе и изворе информација у 

процесу стицања новог знања. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

 

Матурски испит полаже се у два редовна матурска испитна рока: јунском и 

августовском. После августовског испитног рока ученици полажу ванредно, у роковима 

које утврди школа. 

За полагање матурског испита ученик подноси пријаву школи у року који одреди 

школа. У пријави се наводи један од предмета који жели да полаже и назив теме за 

матурски рад. Уз пријаву се прилаже сведочанство о завршеним разредима гимназије и 

извод из матичне књиге рођених. 

Ученику који се пријави за полагање матурског испита и из оправданих разлога 

буде спречен да полаже испит у целини или поједине делове испита, испитни одбор може 

да одобри полагање ван редовних испитних рокова. 

Ученик може да одустане од полагања испита три дана пре почетка испита, о чему 

обавештава испитни одбор. 

 

Начин полагања писмених испита 

 испит из истог предмета полажу сви ученици истог дана, по правилу, у истој 

просторији, у присуству најмање једног дежурног наставника. 

Писмени испит траје четири школска часа. 

Између два писмена испита ученик мора да има слободан дан. 

Приликом полагања писменог испита није дозвољено коришћење помоћне 

литературе. 

Теме и задатке за писмени испит предлажу предметни наставници, а испитни 

одбор, на дан испита, од предложених тема утврђује три теме, односно групе задатака од 

којих ученик бира једну. 

Теме и задатке за писмени испит ученици добијају непосредно пред почетак 

писменог испита. 

Ученик не сме да прекрши испитна правила која утврди школа. На пример: не сме 

да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења дежурног 

наставника, не сме да користи недозвољена средства, да преписује од других, да омета 

друге и слично. 
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Писменом испиту, поред дежурног наставника (дежурних наставника), могу да 

присуствују председник испитног одбора и стручњаци које делегира министарство 

надлежно за послове образовања. 

 

Начин полагања усмених испита 

Усмени испит из једног од три наведена предмета: програмирање, објектно 

оријентисано програмирање и базе података полажу ученици који су положили писмени 

испит. 

Полагање усменог испита почиње најраније два дана после положеног писменог 

испита. На усменом делу испита ученик извлачи испитни листић на коме су исписана три 

питања, односно задатка. 

Уколико ученик процени да не може да одговори на питање, може да промени 

листић, што може да утиче на оцену. 

Испитни листић не може два пута бити употребљен истог дана. 

Број испитних листића већи је, за сваку испитну комисију, за десет одсто од броја 

пријављених кандидата. 

Списак испитних питања припремају предметни наставници у сарадњи са 

стручним већем за област предмета и благовремено дају ученицима да би се припремили 

за матуру. 

Одговори ученика на усменом испиту трају до тридесет минута, укључујући и 

време за припрему ученика за давање одговора. 

Усменом испиту, поред чланова испитне комисије, могу да присуствују чланови 

испитног одбора, наставници школе, стручњаци које делегира министарство надлежно за 

послове образовања и ученици. 

 

Начин одбране матурског рада 

Тему за матурски рад ученик бира са списка утврђених тема. Исту тему за 

матурски рад не могу радити два или више ученика у истом испитном року. 

Ученик предаје матурски рад у року који одреди испитни одбор. Уколико га не преда у 

предвиђеном року, сматра се да је одустао од полагања матурског испита. 

Одбрана матурског рада траје до тридесет минута. 
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Одбрани матурског рада, поред чланова испитне комисије, могу да присуствују 

чланови испитног одбора, наставници школе, стручњаци које делегира министарство 

надлежно за послове образовања и ученици. 

Материјал који садржи списак тема и задатака, питања за писмени испит и испитне 

листиће за усмени испит чувају се као пословна тајна до почетка испита. Материјал чува 

директор школе. 

 

Испитни одбор и испитне комисије 

За спровођење матурског испита директор школе формира испитни одбор и 

испитне комисије за сваки предмет који се полаже на матурском испиту. Ако један 

предмет или део испита полаже велики број ученика, директор може да именује већи број 

испитних комисија за исти предмет. Школа може да ангажује, као чланове испитних 

комисија, и спољне сараднике. 

Испитни одбор чине председник испитног одбора, његов заменик и чланови. 

Председник испитног одбора је по правилу директор школе. Сви чланови испитних 

комисија су истовремено чланови испитног одбора. 

Испитну комисију чине три члана: председник, испитивач и стални члан. Два члана 

морају бити стручњаци за предмет из кога се полаже испит. 

Директор одређује ко ће бити председник испитне комисије, ко испитивач, а који 

ће члан водити записник о раду испитне комисије. Записник о раду испитног одбора води 

секретар кога именује директор. 

Испитни одбор евидентира: 

- теме за матурски рад; 

- кандидате за матурски испит са подацима о једном од изабраних предмета и 

називу теме за матурски рад; 

- рокове и распоред полагања појединих делова испита; 

- наставнике који ће да дежурају за време писмених испита; 

- наставнике - менторе које ће ученици консултовати у току израде матурског рада; 

- утврђује теме и задатке за писмене испите; 

- утврђује општу оцену на матурском испиту; 
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- утврђује коначну оцену у случају несагласности чланова испитне комисије 

приликом закључивања оцена за поједине предмете. 

Испитни одбор усваја одлуке већином гласова присутних чланова, а може да 

одлучује ако су присутне две трећине свих чланова. 

Испитне комисије предлажу оцене из предмета и матурског рада. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

 

Успех ученика из појединих предмета и матурског испита оцењује се једном 

оценом која се изводи на основу оцена добијених на писменом и усменом делу испита и 

матурском раду и одбрани матурског рада. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као средња 

аритметичка вредност оцена добијених за поједине предмете који су полагани на 

матурском испиту и оцене из матурског рада. 

Оцена из матурског рада изводи се на основу оцена добијених на матурском раду и 

одбрани тога рада. 

Оцене појединих предмета утврђује испитна комисија на предлог предметног 

испитивача, а оцену општег успеха испитни одбор на основу извештаја испитних 

комисија. Ако испитна комисија не може да утврди појединачне оцене једногласно, ако је 

један оцењивач дао позитивну оцену, други негативну, Ученик може бити и неоцењен или 

оцењен негативном оценом, без полагања испита.  

Неоцењен остаје ученик који прекине писмени испит из оправданих разлога и 

ученик који је због кршења испитних правила удаљен са испита. 

Негативном оценом оцењује се ученик који прекине писмени испит без оправданих 

разлога, ученик који није предао писмени задатак, ученик који је напустио просторију у 

којој се полаже испит, без дозволе дежурног наставника. Негативном оценом оцењује се и 

ученик за кога се недвосмислено докаже да је у току испита или после испита користио 

недозвољена средства или да је рад преписао. 

Ослобађају се усменог дела испита из предмета програмирање, објектно 

оријентисано програмирање и базе података ученици који су писмени испит положили са 

одличном оценом. 


