
Четвртак 15.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 171 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 123 задатке 129, 129 и 131. 

За домаћи урадите 83 страну  из збирке домаћи задатци. 

У случају било каквих нејасноћа мој mail je sandjelic50@gmail.com. 

Субота 17.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 173 страни. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 129 задатке 127и 133 и на страни 130 задатке 143 и 
144. 

За домаћи урадите 82 страну  из збирке домаћи задатци. 

Понедељак, уторак 23, 24.3.2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 175 страни и своди се на растављање 
четвороуглова на троуглове и затим конструкцију троуглова. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 131 задатак 150. 

За домаћи урадите 84 страну  из збирке домаћи задатци. 

Четвртак, 26.3 2020. 

Данашња ТВ лекција из математике налази се у уџбенику на 179 страни . 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 133 задатке 154 и 156. 

За домаћи урадите 86. страну  из збирке домаћи задатци. 

Петак, 27.3 2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је вежба оног што је научено ове и предходне недеље. 

За вежбу можете урадити најмање 5 произвоњно изабраних задатака са стана 111 до136 из збирке. 

Домаће задатке ми шаљитe на горе поменути мејл једном недељно. 

Понедељак 30. 3. 2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је мултидисциплинарни час и повезан је са српским језиком. 

За вежбу можете урадити оно што је задато не ТВ – у за домаћи. 

Уторак, 31. 3. 2020. 

Данашња ТВ лекција из математике је градиво које смо већ обрадили. 



Ако се и за пар часова наставе једначине, мораћемо да наставимо са градивом из уџбеника, тамо где смо 
стали. 

 Четвртак, петак 3, 4. 4. 2020. 

Данашње ТВ лекције из математике је такође градиво које смо већ обрадили. 

Од понедељка ћемо се вратити на правоугли координатни систем, само што ћете морати учити из уџбеника. 

Пратите и даље ТВ часове јер нисте ни једначине баш најбоље савладали. 

понедељак, 7.4. 2020. 

Данас  ћемо морати да се вратимо на координатни систем и функције. Данашња лекција из математике 
налази се у уџбенику на 128- 130. страни . 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 96 задатке 330 и 332. 

торак, 26.3 2020. 

Данашња лекција из математике је вежба оног што је рађено јуче. 

За вежбу можете користити збирку задатака на страни 133 задатке 333,335 и 337. 

За домаћи урадите 86. страну  из збирке домаћи задатци. 

За домаћи урадите не знам коју страну  јер је из оног додатка збирке домаћи задатци, али која носи наслов 
директна пропрционалност. 

 

 

 

 


