
 
 
                             Поштоване колеге,  
 
 На нашој првој седници Одбора за образовање, задужен сам да изнесем 
своје мишљење о PISA тестовима из математике, намењеним нашим осмацима. 
Нажалост нисам успео да сазнам те задатке које су наши ученици решавали, 
које су то школе и који ученици били, ко и како је бодовао њихов учинак. 
Изгледа да је све то помало тајновито, али није документ PISA Released Items – 
Mathematics, pp. 1 – 106, OECD – PISA, 2006 (који сам добио љубазношћу нашег 
колеге, професора И. Ивића). Овај документ је ауторизован од стране 
Пројектног конзорцијума који чине: Australian Council for Educational Research, 
Netherlands National Institute for Educational Measurement и National Institute for 
Educational Policy Research (Japan). Поштујући ове институције, ја о њима не 
бих умео ништа рећи. Лепо је видети да су лоциране на три различите стране 
света, па кад се њихови зборници задатака користе за тестове који се такође дају 
диљем света, олако би се могло помислити да постоји неки стандардни 
курикулум и неки стандардни начини њихове реализације. Нећу улазити у 
детаљну анализу свих ових 50 обелодањених задатака (иако сам их све 
прорадио), него ћу изнети њихове главне карактеристике (понекад „искачући“ 
из теме, полемишући са неким фиктивним саговорником). Па, прво, рецимо 
нешто о тестовима као виду провере знања. 
 Кад тихо шетамо разредом, кад наши ученици гледају право у своје 
свеске и раде задатке, кад после једног сата или два те задатке покупимо, тада је 
једна страна обавила свој део посла. Нама остаје још прегледање тих задатака и 
њихово бодовање. Ми смо пре давања теста задатке рангирали и сад ћемо 
почети да их бодујемо са, рецимо, 1, 2, 3 поена. Биће ту и нула, а богами, и 
разломљених поена 0,5; 1,7; 2,5 итд. Извешћемо за сваког ученика средњу 
вредност бодовања, па према њој и оцену. Па, може ли се ишта замислити боље, 
потпуније и праведније од овог начина вредновања знања? Изведемо ли још 
срењу оцену за учинак разреда, биће то и за нас податак за наше место међу 
једнаким (у новоговору „peers“). А уз ово наше одушевљење које је баш 
кренуло, ево мало и скепсе. 
 Статистичке методе, пренешене из био-техничких наука у подручје 
образовања, показале су се ту да су још више „soft“. Као што знамо, најпростији 
али и најосновнији вид статистичке обраде је праћење неке појаве на већем 
броју случајева, ти случајеви имају своју бројевну карактеристику, па кад те 
карактеристике саберемо и поделимо бројем свих случајева, добијамо једну 
лагоднију представу о тој хрпи података. Та појава представиће нам се у виду 
једног јединог фиктивног случаја, који ће, у просеку, верно је представљати. И 
ту са том простом математиком нема никаквих проблема. Проблем може бити у 
бирању узорка и нарочито у мерењу на основу кога фиксирамо те бројевне 
карактеристике, тј. у нашем случају у бодовању. 
 Нека могућа таксономија наћи ће нам се при руци и ми ћемо умети да 
сврстамо наше задатке у, рецимо, оне који су рутински, оне који захтевају 
концептуално знање, креативне где ће се испољити способност за анализу и 
синтезу, способност за примену на конкретне проблеме и сл. Кад тим задацима 
припишемо још и бодове, можемо ли тада умирити своју савест да је све то 
одрађено објективно? 



 Прво, није могуће сврставати задатке на поменути начин а да то не буде 
одока. Осећај да један задатак може бити сложенији од другог је неоспоран, али 
да један вреди 3 поена а други 1, биће то једна евалуација одока.  
 Друго, сви ми који имамо дуго искуство у испитивању ученика или 
студената осведочили смо се много пута како мала преформулација питања, 
нека наша сугестија, могу да буду велики подстрек. На тесту тога нема, па често 
„длака“ раздваја знање од потпуног незнања. 
                      Треће, тестови усмеравају наставу на решавање задатака, па се тако  
занемарују когнитивни токови и дидактичке процедуре које чине основу за ме-
тодологију обраде садржаја. Другим речима тиме се уважавају неки исходи, 
проверава се шта је научено, али не и како је то научено. Крајње упрошћава- 
јући, неки могући тест за проверу научености таблице сабирања не би 
разликовао децу која су ту таблицу научила напамет од оне која умеју да 
примене „методу“ прелаза преко 10. 
 После ове начелне приче, вратимо се PISA тестовима и наведимо следеће 
три њихове карактеристике: 
 1. Сви наведени примери могу се сврстати у примене математике. 
 2 Математички гледано, све су то прости примери у оквиру наших шест 
разреда основне школе или тек мало више. 
 3. Један број примера (њих 18 по мојој процени) припада статистици (и 
рачунању вероватноће). Такви садржаји нису у програмима наше основне школе 
(па, дакле, ни тих 36% задатака).  
 Уз карактеристику под 1, као потврду реченом, наведимо називе првих 
неколико задатака: На фарми, Лишајеви, Корачање, Насад јабука, Ковани 
новчићи и све тако до краја овог списка.  
 Задржимо се на детаљима, на пример, првог задатка На фарми. 
Фотографија приказује „атику“ на неком салашу, стоји на четири стуба и има 
облик четворостране пирамиде чије су све ивице 12m. Затим је нацртана 
четворострана пирамида чија су темена и средине косих ивица означене 
тачкама. Текст који описује ову ситуацију прелази са 3. на 4. страну (овог 
зборника) на којој су дата питања и кодови за бодовање. Питања су: 
 (а) Израчунај површину пода ове „атике“ 
 Под је облика квадрата странице 12m, па је одговор: 12·12 = 144m2. 
 (b) Израчунај дужину EF (види се на цртежу) хоризонталне ивице 
носећег блока. 
 То је средња линија једног од троуглова који представљају кров на 
четири воде. Одговор је: 12:2 = 6m. 
 Ако сте помислили да је то много буке око ничега, највероватније сте 
управу. Али већина задатака су баш тог типа.  
 Настава математике, нарочито она почетна, мора кренути са опажањем 
објеката у окружујећем свету. Боље је ићи тим путем, него ли за већ формиране 
апстракције тражити реалне моделе. Тој вези реалности и математичких 
апстракција намењују се такозвани текстуални задаци (word problems). А што је 
математика сложенија, изгледа за такве примене (ван оних озбиљних у 
природним наукама) све је мање. Можемо се присетити наших ђачких дана и 
понеког примера те врсте који је могао да нас фасцинира -  кад стојимо с једне 
стране реке мерећи углове и растојања, па рачунамо остојање до објекта који 
видимо с друге стране реке; кад из места означеног тачком А идемо, са кофом у 
руци до реке, напунимо је и однесемо до места означеног тачком В и при том 
бирамо најкраћи могући пут; итд.   



 Прећи са реалне ситуације на одговарајући математички модел, увек 
представља „борбу са шумом“, тј са оним небитним својствима које реалне 
ситуације увелико имају. И нема краја варијетету таквих ситуација, па би идеја 
о комплетирању таквог знања и умећа била илузорна. Уместо да се ученик 
„заглибљује“ у такве садржаје, боље је да учи „чисту математику“ изражену 
симболичким и просторним кодовима, што ће му помоћи у његовом даљем 
школовању. А неке примене биће корисне у животу понеком ђаку, добро знање 
математике биће корисно за већину њих. 
 Питагора је с поносом истицао да његова формула за збир узастопних 
непарних бројева нема никакве комерцијалне примене. Чисти идеализам рећи 
ћемо, али се и око тога можемо замислити. С друге стране може нам се смучити, 
рецимо, прагматизам Вилсонове аритметике (G. M. Wilson, Teaching the New 
Arithmetic, New York, 1939). Па, шта нам остаје да кажемо о прагматизму PISA 
тестова? Ови тестови су једна сувише једнострана провера знања, поготову 
кад се намене ученицима једне опште-образовне школе каква је наша 
осмогодишња. Aли они су и одлична инспирација за оне који ће састављати 
програме из математике за наше трогодишње средње школе. Ослободимо ту 
децу тираније са математичким апстракцијама и дајмо им садржаје 
једноставне и корисне за струку за коју су се они определили.  
 Уз карактеристику под 2 непотребно је давати било какав коментар. Али 
уз карактеристику под 3, остаје да се понешто каже. 
 Нисам посебно стручан за наставу статистике и вероватноће па са 
прецизношћу не могу рећи кад су се почели ти садржаји да уносе у школске 
програме. Међутим, биће сасвим довољно ако се ослонимо на неке материјале 
од пре тридесетак година: Proceedings of Gothenburg Symposium on Teaching 
Statistics, (1981), Chalmers University of Technology; Proceedings of the First 
International Conference on Teaching Statistics, Shiffield, (1983). Да су извесна 
знања из статистике значајна у природним наукама, техничким наукама, 
системима осигурања, демографији, контроли саобраћаја, социјалним наукама, 
итд. биће чињеница око које се нема смисла спорити. Више нас овде интересују 
разлози зашто треба елементе статистике уводити у школске програме. Ти 
разлози су, по П. Холмсу (P. Holmes, Gothenburg Symposium), следећи: 
статистика је интегрални део наше културе, статистичко мишљење је 
есенцијални део нумеричког оперисања, упознавање са подацима о реалном 
свету подстиче интелектуални развој, статистичке идеје се увелико користе и 
пошто се заврши школа, а и благовремено сусретање са статистичким идејама 
помаже интуитивном разумевању овог предмета. Убедљиво колико јесте и може 
се прихватити, ако се с тим не претера, као што је то случај са PISA тестовима 
где је 36% задатака тог типа. Ова и свака друга иновација је прихватљива 
само у оном обиму кад не иде на уштрб главних садржаја.  
 Напоменимо да се вероватноћа у школским садржајима јавља по моделу 
класичне вероватноће. Бацамо новчић увис и очекујемо да се писмо окрене. Два 
су могућа исхода, али је повољан само један. Зато ће вероватноћа да се окрене 
писмо бити ½. Ово се лако схвата али је тешко да се  експериментално провери. 
Кад бацамо новчић 6 пута, и кад ђаво хоће, писмо ће се, на пример, окренути 2 
пута. Кад и даље бацамо, број окретања писма може стално да заостаје (а оно 
што тој вероватноћи даје смисао је чињеница, да ће при све већем понављању 
тог експеримента, однос повољних и могућих исхода ипак тежити ½). Да ли су 
ђаци млађег узраста довољно зрели за овакве софистикације? 



 Поменули смо термин главни садржаји, па рецимо нешто и о томе. 
Постоје области математике у којима се формирају математички појмови и 
развијају фундаменталне технике, а које се потом примењују, између осталог и у 
статистици. Слично стоји и са садржајима школске математике за које смо овде 
рекли да су главни. Подсетимо се и онога што је рекао велики класични 
математичар А. Поенкаре (Henri Poincaré, 1854 – 1912): „Циљ наставе 
математике је развијање извесних способности нашег ума“. А те 
способности развијамо, пре свега, учећи главне садржаје. Питање који је пут 
усвајања знања бољи – предочавање реалних ситуација или коришћење добро 
смишљених дидактичких средстава. Најбоље је да цитирамо Р. Скемпа (R. 
Skemp, математичар – психолог и можда један од два најзначајнија дидактичара 
математике у другој половини 20. века): „Здрав разум би могао да нас наведе да 
помислимо да је најбољи начин да ученике упутимо у решавање математичких 
задатака ако, од почетка, наставу базирамо на реалним задацима (real-world 
problems). Чак и мало теорије је довољно да увидимо да то није тако“. 
 Говорећи о најбољем путу изградње појмова и формирању структуриса- 
ног знања, Скемп наводи следеће захтеве: 
 (а) Појам мора бити што више очишћен од небитних својстава (low-
noise). 
 (b) Мора постојати један број примера за тај појам који су блиски у 
времену (close together in time). 
 (c) У датом времену учи се само један појам. 
 (d) А за тај појам мора већ постојати одговарајућа схема, па ће тако он 
бити усвојен са (релацијским) разумевањем  
 (На Web-y: Richard R. Skemp, Theoretical Fondations of Problem Solving). 
 А чиме нас још могу инспирисати PISA тестови. Да обогатимо наше 
програме и наше књиге примерима приказивања разних функционалних 
зависности путем графика, али и графикона који често те зависности 
изражавају сликовитије и непосредније.  
 Сумирајмо и рецимо на крају да ако су наши ученици прилично добри 
у савлађивању главних садржаја, тада не морамо претерано бринути ако и 
нису били успешни на PISA тестовима. Али, будимо и реални, па рецимо да се 
наша настава математике у вишим разредима основне школе изводи врло 
формално и да ученици углавном не користе постојеће уџбенике (јер, усиљено и 
формално, излажу садржаје). Тако се та настава своди на дриловање формалним 
задацима, што би била једна друга негативна крајност.  
 За оне које професија веже за математику, укључујем и овај 
 Адендум. Задатак М465 (стр. 59) је најинтересантнији у целом овом 
зборнику. 
 Сликом је представљен танк (суд) за воду чији је доњи зид облика купе 
висине 1,5m и пречника 1m, који се наставља зидом облика ваљка висине 1,5m и 
пречника 1m. Танк се пуни водом која утиче брзином од 1 литра у секунди. 
 Питање: Који од следећих графика (наведени су под А, В, С, D и Е) 
изражава зависност висине воденог стуба од времена пуњења?  
 Рачунајући, наћи ћемо да висина воденог стуба зависи од времена t, по 
формули h = at1/3док се доњи део танка пуни, а по формули h = bt + c, горњи део. 
(А ја се извињавам што прецизније не наводим вредности константи a, b и c). 
 Но, овде се претпоставља нешто друго, да ученици интуитивно појме ову 
зависност и тако одаберу прави одговор. Хајде, рецимо да се одговори под А, С 
и Е могу одбацити на тој основи, али како се може разликовати одговор под В 



(који је прави) од оног под D? Ако неки даровити ученик може да запази да h 
успорава да расте док се „купа“ пуни, може ли још знати да тада такву величину 
представља конкавни график (а не онај конвексни под D). Ако и ово може, 
радиће се тада о правом генију.  
 Најзад приметимо и ту површност састављача ових тестова – деца 
користе графике да одређују вредности представљених величина, а сад још 
треба да их слободније схватају као начин представљања и квалитативних 
својстава (а што студенти раде кад испитују функције и цртају њихове графике). 
Ово није једини пример таквог прекорачења, па ако сте некад слушали курс 
Математике I, видите да би ово био прави задатак за писмени испит из тог 
предмета.. 
 На крају, рекао бих нешто што је начелне природе. Често чујемо да је 
неки експерт, у оквиру својих емпиријских истраживања „доказао“ то и то.  
Свако истраживање, па и она која су по својој природи сувише „soft“, заслужују 
нашу пажњу у извесној мери. Опасност прети кад се то јако озбиљно схвати, 
нарочито од стране људи који доносе значајне одлуке. 
 Захваљујем вам се на пажњи. 
 
                                                                            Милосав Марјановић 


