


Поштовани наставници,
Наша Издавачка кућа објавила је Збирку решених задатака из математике према 

образовним стандардима за крај обавезног образовања, аутора Градимира Војводића,  
Душана Војводића и Радета Козара.

Садржаји Збирке су одабрани према програму завршног испита, и то: (1) бројеви и  
операције са њима, (2) алгебра и функције, (3) геометрија, (4) мерење, (5) обрада  
података. Задаци су дати на три нивоапостигнућа, а иза сваке области су детаљно урађени, 
тако да је Збирка практична за самоучење. Зато је првенствено намењена ученицима.

За сваку од наведених тематских целина дата су неопходна теоријска образложења, 
тврдње, формуле и слично, са циљем да се обнови изучавано градиво током школовања и да 
се ученици подсете најважнијих садржаја. За овакав приступ аутори су се свесно определили 
да би ученику уштедели време "припреме", јер ће ученик имати пред собом једну књигу,  
уместо шест (мислимо на уџбенике од трећег до осмог разреда).

Збирка садржи 697 задатака који су сви детаљно урађени. На крају Збирке понуђено је 
још 40 задатака објективног типа који су разврстани у две групе и обухватају задатке из свих 
области, у циљу провере колико су ученици савладали програмске садржаје. За ове задатке 
дати су само резултати.

Збирка је богато илустрована, што је иначе реткост у домаћој издавачкој пракси. 
Пробајте и уверите се у наше наводе!

ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

“Аутори на почетку сваке области дају кратко подсећање на теоријске садржаје који 
су неопходни за успешно решавање задатака. Задаци су зналачки и пажљиво одабрани, 
поређани од једноставнијих ка сложенијим према нивоима очекиваних постигнућа. Сви  
задаци су детаљно решени, а то је посебна вредност Збирке. Надахнуто и језички јасно 
формулисани задаци често су везани за животну праксу. Ова збирка је у сваком погледу 
прилагођена ученицима.”

проф. др Љиљана Гајић, редовни професор
Природно-математичког факултета у Новом Саду

“Значајан део задатака везан је за практичну проблематику и животне ситуације, да 
би ученици осетили практичну потребу за математиком. Задаци у Збирци су јасно и  
прецизно дефинисани, реченице лаке, разумљиве и прилагођене узрасту ученика, а  
илустрације и прикази јасни и на потребном техничком нивоу. Појава ове књиге, по мом 
уверењу, је правовремена.”

проф.Сања Луковић, специјалиста методике математике,
професор у ОШ "Јован Грчић Миленко" у Беочину

Цена збирке је 750,00 динара, а можете је наручити преко наших овлашћених заступника, 
или на телефоне 021 / 419-107, 419-380 и 402-577.


