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ПРЕДГОВОР
Есенската математичка школа 2020, во организација на Сојузот на
математичари на Македонија, се одржа од месец октомври до месец декември
2020 година на платформата за е-учење на Факултетот за електротехника и
информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Школата беше наменета за учениците од IV до IX одделение од основните
училишта и учениците од I до IV година од средните училишта, за сите оние
ученици коишто ја сакаат математиката и коишто имаат желба да ги збогатат
своите математички знаења и вештини со темелно изучување на одбрани
математички теми. На школата учествуваа вкупно 214 ученици, од кои 176
ученици од основните училишта и 38 ученици од средните училишта.
Темите кои се обработуваа на Школата беа теми кои ја надополнуваат и
збогатуваат редовната настава, но и теми кои излегуваат надвор од нејзините
рамки. Учениците од IV одделение изучуваа повеќе лекции со различни тематики
во рамки на темата „Напредна математика за почетници“, учениците V
одделение ја изучуваа темата „Множества, релации и пресликувања“, учениците
од VI одделение ја изучуваа темата „Проценти и размери“, учениците од VII
одделение ја изучуваа темата „Триаголник и елементи на триаголник“, учениците
од VIII одделение ја изучуваа темата „Плоштина на многуаголници“, учениците
од IX одделение ја изучуваа темата „Равенки и неравенки“, учениците од I година
ја изучуваа темата „Математичка логика“, учениците од II година ја изучуваа
темата „Задачи од стереометрија“, а учениците од III и IV година ја изучуваа
темата „Функции од една променлива“. По завршување на предавањата,
учениците имаа завршен тест за проверка на стекнатите знаења, според кој
добија дипломи за постигнатиот успех.
За разлика од претходната 2019 година, кога Есенската математичка
школа 2019 се одржа во просториите на Природно-математичкиот факултет во
Скопје, во 2020 година, заради глобалната пандемија со корона вирусот,
предавањата на Есенската математичка школа 2020 се одржаа онлјан. И покрај
тоа, успеавме да го одржиме квалитетот на наставата. Јазикот на математиката
помогна негативностите на онлај наставата да ги претвориме во предности.
Повеќе информации за одржаната Есенска математичка школа 2020, може да
најдете на интернет страницата на Школата https://smm.org.mk/skoli/matematickiskoli/esenska-matematicka-skola-2020/.
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Во оваа книга го сместивме материјалот од одржаните предавања на
Есенската математичка школа 2020 за учениците од IV до VII одделение
дополнет со детални решенија на задачите кои се решаваа на часовите и
задачите кои беа задавани за домашна работа, како и задачите кои беа дадени
на завршните тестови и нивните решенија. На крајот од книгата е сместен
списокот со учениците од IV до VII одделение кои учествуваа на Есенската
математичка школа 2020.
Материјалот од предавањата е изложен на начин да може да биде
искористен од наставниците за додатна настава во училиштата или за
самостојно учење, затоа што изобилува со решени примери и задачи, подредени
по тежина. Голем дел од задачите се со детални решенија, што помага за
подобро разбирање на материјалот. Изборот на задачите го задржува
вниманието на ученикот, а разновидноста на задачите, овозможува ученикот да
ја совлада во целост темата која ја обработува. Една тема може да покрие околу
20 училишни часа.
Математиката истовремено е тешка за разбирање и зачудувачки
едноставно структуирана, што ја прави лесно разбирлива за оние кои ќе ги
совладаат нејзините основи и начин на кој таа е изградена. Затоа, ваквите и
слични форми на вонучилишна настава по математика треба почесто да се
практикуваат и негуваат, и успехот ќе биде неизбежен – математички образувани
идни генерации со високо развиени аналитички способности и врвни стручњаци
во својата професија.

Проф. д-р Ирена Стојковска,
Раководител на Школата
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