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 УВОД 
 

Полазећи од чињенице да квалитет школског уџбеника значајно утиче на 
остваривање образовно-васпитних циљева и задатака наставе, у интересу и ученик и 
наставника је да уџбеник, као основно и обавезно наставно средство, испуњава захтјеве 
савременог уџбеника, прије свега треба да: 

-износи наставно градиво према важећем Наставном плану и програму,  
-да је радног карактера, 
-да је заснован на најновијим научним достигнућима,  
-да је усклађен са дидактичко-методичким принципима савремене наставне теорије и    
  наставне праксе,  
-да је прилагођен психофизичким могућностима ученика,  
-да је написан једноставним језиком и стилом,  
-да је графички, ликовно и технички усклађен са дидактичко-методичким  
 принципима... 

 
 ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Обзиром да су наставници, ученици и њихови родитељи износили одређене 
примједбе на неке уџбенике који се користе у настави биологије и екологије у основним и 
средњим школама у Републици Српској, било је неопходно предузети одређене активности у 
циљу побољшања квалитета шкоских уџбеника. Требало је утврдити који су то уџбеници 
који не испуњавају опште захтјеве савременог уџбеника, који су недостаци и шта предузети 
у циљу побољшања квалитета таквих уџбеника. 

 
 ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

a) Израда одговарајућег упитника за испитивање мишљења наставника о уџбеницима 
који се користе у настави биологије у основним  школама и биологије и екологије у средњим 
школама; 

b) Дистрибуција упитника електронским путем у све основне и средње школе  у којима 
се изучавају предмети биологија, те екологија и заштита животне средине; 

         в)    Прикупљање упитника и сређивање података; 
         г)    Израда анализе с приједлогом мјера за побољшање квалитета уџбеника. 
 
 ЦИЉНА ГРУПА 
 

Наставници биологије у основним и средњим школама у Републици Српској. 
 
 УЗОРАК 

 
Испитивање мишљења наставника о квалитету уџбеника који се користе у настави у 

основним и средњим школама извршено је посебним упитником који је доставњен 
електронским путем у 251 школу (182 основне и 69 средњих школа у којима се изучавају 
предмети биологија, те екологија и заштита животне средине). Упитнике је попунило и 
доставило у Републички педагошки завод 91 основна и 16 средњих школа, укупно 107 школа 
(42,63%). Укупан број наставника који су попунили упитник из основних школа је 122 
(44,69%), а из средњих школа је 20 (25,64%) наставника. Дакле, број наставника који су 
попунили упитник је 142 (40,46%). Ови подаци су приказани у табели број 1. 
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Табела 1. 
Број школа којима је 
достављен упитник 

Број школа које су 
попуниле упитник 

Број наставника који су 
попунили упитник 

ОШ СШ Укупно ОШ СШ Укупно ОШ СШ Укупно 
182 69 251 91 

50,00% 
16 

23,19%
107 

(42,63%)
122 

(44,69%) 
20 

(25,64%) 
 

142 
(40,46%)

 
Број наставника којима је 
достављен упитник 

Број наставника који су попунили упитник 

ОШ СШ Укупно ОШ СШ Укупно 
270 65 335 122   (44.69%) 20  (25.64%) 142 (40.46%)

 
 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА 
 

Преглед  података о мишљењу наставника биологије о квалитету уџбеника који се 
користе у настави биологије у основним школама и биологије и екологије у средњим 
школама приказан је у табели број 2 и 3. 
 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ                                Табела 2. 

Резултат   
Питање: 

Укупан број 
наставника  Да  ( % ) Не ( % ) 

1. Да ли имате примједбе на важеће школске    
   уџбенике које користите у настави биологије  

122 
 

120 
(98,36%) 

 
   2 

(1,64%) 

2. Уџбеник/ци који нису усклађени са НПиП-ом 

 Биологија за 6. разред 122 
 

13 
(10,66%) 

 
109 

(89,34%) 

 Биологија за 7. разред 122 
 

6 
(4,92%) 

 
116 

(95,08%) 

 Биологија за 8. разред 122 
 

25  
(20,49%) 

 
97 

 (79,51%) 

 Биологија за 9. разред 122 
 

1  
(0,82%) 

 
121 

(99,18%) 
3. Уџбеник/ци у којем наставно градиво не одговара дидактичко-методичким 
     принципима 

 Биологија за 6. разред 122 
 

14  
(11,48%) 

 
108 

(85,52%) 

 Биологија за 7. разред 122 
 

11  
(9,02%) 

 
111 

(90,98%) 
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 Биологија за 8. разред 122 
 

37  
(30,33%) 

 
85  

(69,67%) 

 Биологија за 9. разред 122 
 

3  
(2,46%) 

 
119 

(97,54%) 

4. Уџбеник/ци који није прилагођен узрасту ученика 

 Биологија за 6. разред 122 
10  

(8,20%) 
112  

(91,80%) 

 Биологија за 7. разред 122 
11  

(9,02%) 
111 

 (90,98%) 

 Биологија за 8. разред 
122 93 

(76,23%) 
29  

(23,77%) 

 Биологија за 9. разред 
122 15 

(12,30%) 
107  

(87,70%) 

5. Уџбеник/ци у којем су уочене материјалне грешке 

 Биологија за 6. разред 
122 15 

(12,30%) 
107 

(87,70%) 

 Биологија за 7. разред 
122 12 

(9,84%) 
110 

(90,16%) 

 Биологија за 8. разред 
122 15 

(12,30%) 
107 

(87,70%) 

 Биологија за 9. разред 
122 30 

(24,59%) 
92 

(75,41%) 

Приједлози наставника 

6. Да се отклоне недостаци и грешке и да се исти уџбеник/ци и даље користе у 
настави 
 Биологија за 6. разред 122 15   (12,30%) 
 Биологија за 7. разред 122 17   (13,93%) 
 Биологија за 8. разред 122 22   (18,03%) 
 Биологија за 9. разред 122 24  (19,67%) 

7. Да се распише конкурс за писањ новог уџбеника 

 Биологија за 6. разред 122 5    (4,10%) 
 Биологија за 7. разред 122 8    (6,56%) 
 Биологија за 8. разред 122 84  (68,85%) 
 Биологија за 9. разред 122 8    (6,56%) 
 
 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ                                Табела 3. 

   

Резултат   
Питање: 

Укупан 
број 

наставника Да  ( % ) Не ( % ) 

1. Да ли имате примједбе на важеће школске     
   уџбенике које користите у настави биологије  

20 18 (90%) 2 (10%) 

2. Уџбеник/ци који нису усклађени са НПиП-ом 
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 Биологија за 1. разред гимназије и 
пољопривредне школе 

20 
2 (10%) 18 (90%) 

 Биологија за 2. разред гимназије 20 1 (5%) 19 (95%) 

 Биологија за 3. разред гимназије 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 4. разред гимназије 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 1. разред медицинске струке 20 2  (10%) 18 (90%) 

 Биологија за 2. разред медицинске струке 20 2 (10%) 18 (90%) 

 Биологија за 1. разред средњих стручних школа 20 - 20 (100%) 

 Екологија и заштита животне средине за средње 
стручне и техничке школе 

20 4 (20%) 16 (80%) 

3. Уџбеник/ци у којем наставно градиво не одговара дидактичко-методичким    
     принципима 
 Биологија за 1. разред гимназије и 
пољопривредне школе 

20 
4 (20%) 16 (80%) 

 Биологија за 2. разред гимназије 20 3 (15%) 17 (85%) 

 Биологија за 3. разред гимназије 20 6 (30%) 14 (70%) 

 Биологија за 4. разред гимназије 20 5 (25%) 15 (75%) 

 Биологија за 1. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 2. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 1. разред средњих стручних школа 20 1 (5%) 19 (95%) 

 Екологија и заштита животне средине за средње 
стручне и техничке школе 

20 2 (10%) 18 (90%) 

4. Уџбеник/ци који није прилагођен узрасту ученика 

 Биологија за 1. разред гимназије и 
пољопривредне школе 

20 
1 (5%) 19 (95%) 

 Биологија за 2. разред гимназије 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 3. разред гимназије 20 1 (5%) 19 (95%) 

 Биологија за 4. разред гимназије 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 1. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 2. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 1. разред средњих стручних школа 20 2 (10%) 18 (90%) 

 Екологија и заштита животне средине за средње 
стручне и техничке школе 

20 1 (5%) 19 (95%) 

5. Уџбеник/ци у којем су уочене материјалне грешке 

 Биологија за 1. разред гимназије и 
пољопривредне школе 

20 
4 (20%) 16 (80%) 
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 Биологија за 2. разред гимназије 20 2 (10%) 18 (90%) 

 Биологија за 3. разред гимназије 20 4 (20%) 16 (80%) 

 Биологија за 4. разред гимназије 20 3 (15%) 17 (85%) 

 Биологија за 1. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 2. разред медицинске струке 20 - 20 (100%) 

 Биологија за 1. разред средњих стручних школа 20 - 20 (100%) 

 Екологија и заштита животне средине за средње 
стручне и техничке школе 

20 - 20 (100%) 

Приједлози наставника 

ДА 7    (35%) 6. Да се отклоне недостаци и грешке и да се исти уџбеник/ци  
   и даље користе у настави  
(подаци се односе на све средњошколске уџбенике) НЕ 13  (65%) 

Назив уџбеника 
Број 

приједлог
а 

Биологија за 1. разред 
гимназије 

3 (15%) 

Биологија за 2. разред 
гимназије 

3 (15%) 

Биологија за 3. разред 
гимназије 

5 (25%) 

 
7. Да се распише конкурс за писање новог    
   уџбеника 
 
 

Биологија за 4. разред 
гимназије 

3 (15%) 

 
Основне школе 

Од укупног броја наставника биологије у основним школама који су попунили упитник 
98,36% се изјаснило да имају примједбе на важеће школске  уџбенике које користе у настави 
биологије. 

На питање „Који уџбеник није усклађени са НПиП-ом“ највише наставника (20,49%) 
изјаснило се да је то уџбеник „Биологија за 8. разред“, 10,66% наставника се изјаснило за 
уџбеник „Биологија за 6. разред“,  4,92% се изјаснило за уџбеник „Биологија за 7. разред“ и 
само 0,82% наставника се изјаснило за уџбеник „Биологија за 9. разред“. 

На питање „У којем уџбенику наставно градиво не одговара дидактичко-методичким 
принципима”, 30,33% наставника се изјаснило да је то уџбеник „Биологија за 8. разред“, 
11,48% за уџбеник „Биологија за 6. разред“, 9,02% за уџбеник „Биологија за 7.  разред“ и 
2,46% наставника се изјаснило за  уџбеник „Биологија за 9. разред“. 

На питање “Kоји уџбеник  није прилагођен узрасту ученика“, чак 76,23% наставника се 
изјаснило за уџбеник „Биологија за 8. разред“, 12,30% за уџбеник „Биологија за 9. разред“, 
9,02% за уџбеник „Биологија за 7.  разред “ и 8,20% наставника се изјаснило за уџбеник 
„Биологија за 6. разред“. 

На питање „У кјим уџбеницима су уочене материјалне грешке“, 24,59% наставника 
навело је уџбеник „Биологија за 9. разред“, 12,30% уџбенике „Биологија за 6. разред“ и 
„Биологија за 8. разред“ и 9,84% наставника је навело уџбеник „Биологија за 7.  разред “. 

Најчешће помињане материјалне грешке у уџбенику „Биологија“ за 6. разред су: 
      -На страници 19. слика 10 је лоше одабрана, нејасна је, прибор није правилно обиљежен; 
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-На страници 40, слика 39, пише „Различити облици простих листова“, а на слици се 
налазе и 2 сложена листа; 

-На страници 55. дефиниција опрашивања гласи „Опрашивање је преношење поленовог 
праха са цвијета на цвијет“-боља дефиниција треба да гласи „Опрашивање је преношење 
поленовог праха са прашника на жиг тучка“; 

-Није наведена најновија подјела живог свијета; 
      -На страници 74, слика 87, пише Алге а треба писати Зелене алге; 

-На страници 83. пише да је косопација гљива, а треба да пише да је то  болест коју 
изазивају микроскопске гљивице из реда дерматомикоза...; 

-Тему „Болести зависности“ треба у уџбенику поново обрадити у складу са измјенама 
НПП-а. 

Најчешће помињане материјалне грешке у уџбенику „Биологија“ за 7. разред су: 
      -У теми «Рибе» није објашњена грађа срца риба; 
      -Написане су 2 реченице које искључују једна другу: «Сви хордати су двобочно 
симетрични организми» и «Већина хордата су двобочно симетрични организми»- тачно је 
«сви хордати су двобочно симетрични организми  осим малог броја утврђених морских 
организама који имају поремећену симетрију тијела»; 

-На страници 87. пише «...кишна глиста има на сваком чланку 4 пара чекиња...»-треба да 
пише 2 пара чекиња; 

-Навести да морске звијезде имају «најчешће 5 кракова, а могу имати и више...». 
Наведене су одређене материјалне грешке и у уџбенику «Биологија» за 8. разред али 

нема потребе да се сада истичу јер ће нови уџбеник «Биологија за 8. разред изаћи из штампе 
почетком школске 2010/11. године. 

Најчешће помињане материјалне грешке у уџбенику „Биологија“ за 9. разред су: 
- На страници 15. пише да је Г. Мендел  рођен 1882. године а треба да пише 1822.  
- На страници 17, на  слици 28,  погрешно су обиљежени база и шећер-треба обрнуто; 
- На страници 47. преломи костију (отворени и затворени) су погрешно објашњени...; 
- На страници 68, на слици 119, два пута се понавља текст «корекција далековидности»- 

треба «корекција кратковидности»; 
- На страници 70. (спољашње ухо)  пише «...од бубне опне...» а треба «...до бубне опне...; 
- На страници 71. (грађа унутрашњег уха) пише «купола» а треба «купула»; 
- На страници 75. пише «...масти или протеини...» а трба «...и протеини..»; 
- На страници 91, шема 2 «Имунитет», није јасна; 
- На страници 93.пише «...чији леукоцити садрже А антиген, садрже бета антитијело...» а 

треба «...чији еритроцити садрже А антиген...» 
 
Наведене су још неке интересантне констатације наставника  које су везане за 

материјалне грешке, као нпр: 
- Нека материјалне грешке отклоне аутори и рецензенти; 
- Постоје мање материјалне грешке које се у току рада могу исправити; 
- Нисам уочио/ла материјалне грешке; 
- Има више материјалних грешака (а није наведена ниједна!); 
- Неки уџбеници (Биологија за 6. разред ) одштампани 2009. године немају садржаје од 

129. до 143. странice; 
- Наведене су неке словне грешке као материјалне грешке; 
- Материјалне грешке су ситне за писање нових уџбеника; 
- У уџбенику има доста ријечи из хрватског језика; 
- Материјалне грешке не представљају велики проблем, логично је да се поткрадају, зато 

смо ми стручни да их исправимо; 
- Сувише је материјалних грешака да би се набројале, генерално комплетни уџбеници не 

задовољавају захтјеве и потребе ученика и наставника. 
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На питање „Шта предлажу као рјешење за уџбенике у којима су уочени недостаци и 
материјалне грешке“ наставници су се изјаснили на сљедећи начин: 

А) Да се отклоне недостаци и грешке и да се исти уџбеник/ци и даље користе у настави? 
 

- За уџбеник „Биологија за 9. разред“ изјаснило се 19,67% наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 8. разред“ изјаснило се 18,03% наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 7. разред“ изјаснило се 13,93% наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 6. разред“ изјаснило се 12,30%) наставника. 
 

Б) Да се распише конкурс за писање новог  уџбеника? 
- За уџбеник „Биологија за 8. разред“ изјаснило се 68,85%  наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 9. разред“ изјаснило се 6,56% наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 7. разред“ изјаснило се 6,56% наставника; 
- За уџбеник „Биологија за 6. разред“ изјаснило се 4,10% наставника. 

 
Средње школе 
 

Од укупног броја наставника биологије у средњим школама који су попунили упитник 
њих 90% се изјаснило да имају примједбе на важеће школске  уџбенике које користе у 
настави биологије. 

На питање „Који уџбеник није усклађен са НПиП-ом“ 20% наставника се изјаснило за 
уџбеник „Екологија и заштита животне средине за средње стручне и техничке школе“, 10% 
се изјаснило за уџбенике „Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе“, 
„Биологија за 1. разред медицинске струке“, „Биологија за 2. разред медицинске струке“ и 
5% за уџбеник  „Биологија за 2. разред гимназије“. 

На питање „У којем уџбенику наставно градиво не одговара дидактичко-методичким 
принципима”, 30% наставника се изјаснило за уџбеник „Биологија за 3. разред гимназије“, 
25% за уџбеник  „Биологија за 4. разред гимназије“, 20% за уџбеник  „Биологија за 1. разред 
гимназије и пољопривредне школе“, 15% за уџбеник „Биологија за 2. разред гимназије“, 10% 
за уџбеник  „Екологија и заштита животне средине за средње стручне и техничке школе“ и 
5% за уџбеник „Биологија за 1. разред средњих стручних школа“.  

На питање “Kоји уџбеник  није прилагођен узрасту ученика“, 10% наставника се 
изјаснило за уџбеник „Биологија за 1. разред средњих стручних школа“, 5% се изјаснило за 
уџбенике „Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе“, „Биологија за 3. разред 
гимназије“ и „Екологија и заштита животне средине за средње стручне и техничке школе“. 

На питање „У кјим уџбеницима су уочене материјалне грешке“, 20% наставника се 
изјаснило за уџбенике „Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе“ и 
„Биологија за 3. разред гимназије“, 15% за уџбеник „Биологија за 4. разред гимназије“ и 10% 
за уџбеник „Биологија за 2. разред гимназије“. 

У уџбенику «Биологија» за 1. разред средњих стручних школа наведено је да је у модулу 
1, наставна јединица 5 «Организација и систем живих бића» преопширна. 

 У уџбеницима  «Биологија» за 1, 2, 3.и 4. разред гимназије наведене су одређене 
примједбе, али пошто слиједи реформа гимназија и писање нових уџбеника у складу са 
новим НПиП-ом, нема потребе да  овом приликом истичемо те примједбе и да их 
анализирамо. 

На питање „Шта предлажу као рјешење за уџбенике у којима су уочени недостаци и 
материјалне грешке“ наставници су се изјаснили на сљедећи начин: 

А) Да се отклоне недостаци и грешке и да се исти уџбеник/ци и даље користе у настави 
изјаснило се 35% наставника. Овај податак се односи на све средњошколске уџбенике. 

Б) Да се распише конкурс за писање новог  уџбеника? 
- 25%  наставника се изјаснило за уџбеник „Биологија за 3. разред гимназије“ 
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- 15% наставника се изјаснило за уџбенике „Биологија за 1. разред гимназије“, „Биологија за 
2. разред гимназије“ и „Биологија за 4. разред гимназије“. 
 

Закључци: 
 
1.Овим истраживањем је утврђено  који уџбеници биологије не испуњавају опште 

захтјеве савременог уџбеника, који су недостаци и у којој мјери су изражени;  
 2.Упитнике је попунило и доставило у Републички педагошки завод 91 основна и 16 

средњих школа, укупно 107 школа (42,63%).  
3.Укупан број наставника који су попунили упитник из основних школа је 122 (44,69%), 

а из средњих школа је 20 (25,64%) наставника.  
Дакле, укупан број наставника који су попунили упитник је 142 (40,46%) 

4.Од укупног броја наставника биологије у основним школама који су попунили 
упитник, 98,36% се изјаснило да имају примједбе на важеће школске  уџбенике које користе 
у настави биологије; 

5.Од укупног броја наставника биологије у средњим школама који су попунили упитник, 
90% се изјаснило да имају примједбе на важеће школске  уџбенике које користе у настави 
биологије и екологије и заштите животне средине; 

6.Остали резултати истраживања су приказани у табелама. 
 
Приједлог мјера: 
 
1. Резултат испитивања квалитета уџбеника који се користе у настави биологије у 

основним школама и биологије и екологије у средњим школама треба доставити 
Министраству просвјете и културе Републике Српске. 

2. Обавезати ауторе да исправе све уочене грешке. 
3. Обавезати Завод за уџбенике и наставна средства у Источном Сарајеву да наредна 

издања уџбеника штампају са исправљеним материјалним и словним грешкама. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


