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Pamagat ng Kurso:  Matematika sa Makabagong Daigdig 

Bilang ng Yunit:  3 yunit 

Deskripsiyon ng Kurso 

Tinatalakay ng kurso ang kalikasán1 ng matematika, ang pagpapahalaga sa 
practikal, intelektuwal, at estetikong dimensiyon nito, at ang pagsasapraktika2 
sa mga kagamitang pangmatematika3 sa pang-araw-araw na buhay. 

Magsisimula ang kurso sa isang introduksiyon sa kalikasán ng matematika 
bilang pagsusuri sa mga disenyo4 (ng kalikásan at ng kapaligiran) at bilang 
pagsasapraktika ng induktibo at deduktibong pangangatwiran.  Sa 
pamamagitan ng pag-aaral sa mga paksang ito, hinihikayat ang mga mág-
aarál na lagpasan ang tipikal na pagtingin sa matematika bilang simpleng set 
ng mga pormula kung hindi bilang isang mulaan5 ng estetika sa mga disenyo 
ng kalikásan, halimbawa, at isang mayamang wika sa sarili nito (at sa agham) 
na pinaiiral ng lohika at pangngatwiran. 

Susundan ang kurso ng pagsipat6 kung paanong ang matematika ay 
nagsisilbing kagamitan para sa pag-unawa at pagtalakay sa iba’t ibang 
espekto ng kasalukuyang pamumuhay, tulad ng 

• pamamahala sa pansiliring pinansiya, 

• paggawa ng mga pasiyang panlipunan, 

• pagpapahalaga sa mga disenyong pangheometrika, 

• pag-unawa sa mga code na ginagamit sa data transmission at seguridad, 
at 

• patas ng paghahati ng limitadong pinagkukunang-yaman. 

Ang mga aspektong ito ay makapagbibigay ng mga pagkakataon upang 
aktuwal na maisapraktika ang matematika sa malawak na saklaw ng mga 
pagsasanay na makapagpapagitaw7 sa iba’t ibang dimensiyon ng matematika 
bilang isang paraan ng pagkatuto, at susubok sa pag-unawa at kakayahan ng 
mga mág-aarál.  (CMO No. 20, serye ng 2013) 

                                                 
1 kalikasán:  likas na katangian 
2 pagsasapraktika:  pagsasagawa o paggamit; application 
3 kagamitang pangmatematika:  mathematical tools 
4 pattern 
5 mulaan:  source 
6 pagsipat:  matamáng pagtingin sa isang bagay upang suriin o tiyakin kung nasa ayos ito 
7 makapgpapagitaw:  magkapagpapalitaw; magkapagpapalabas 
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Inaasahang Matutuhan 

Sa pagtatapos ng kurso, magagawa ng mga mág-aarál na: 

Kaalaman 

1. Talakayin ang kalikasan, kahulugan at gamit ng matematika 

2. Gamitin ang iba’t ibang uri ng pangangatwiran sa pagpapatibay ng mga 
pahayag at argumento kaugnay ng matematika at mga konsepto nito 

3. Talakayin ang wika at simbolo ng matematika 

Kasanayan 

1. Gamitin ang iba’t ibang kagamitang pag-estadistika sa pagproseso at 
pamamahala ng numerical na data 

2. Suriin ang mga code at Sistema ng mga code sa identipikasyon, at mga 
gamit-pribado at panseguridad 

3. Gamitin ang matematika sa ibang pang larang tulad ng pinansiya, pagboto, 
kalusugan at medisina, negosyo, kapaligiran, sining at disenyo, at 
paglilibang 

Halagahan 

1. Pahalagahan ang kalikasan at gamit ng matematika sa pang-araw-araw ng 
buhay 

2. Kilalanin ang katapatan at integridad sa pagsasapraktika ng matematika 
sa iba’t ibang gawaing pantao 

Bilang ng Oras:  Tatlong oras bawat linggo sa loob ng labingwalo (18) na 
linggo o limampu at apat (54) na oras sa isang semestre 

Balangkas ng Kurso 

Seksiyon 1.  Ang Kalikasan ng Matematika 

I. Matematika sa Ating Mundo 

Mahalagang Kaisipan:  Ang matematika ay isang kapaki-pakinabang na 
paraan ng pag-iisip tungkol sa kalikasan at sa ating mundo. 

II. Wika at Simbolo ng Matematika 

Mahalagang Kaisipan:  Tulad ng anumang wika, ang matematika ay 
mayroong mg sariling simbolo, sintaks, at tuntunin. 

III. Paglutas sa Problema at Pangangatwiran 
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Mahalagang Kaisipan:  Ang matematika ay hindi lamang tungkol sa 
numero, kung di higit sa paglutas sa problem at pangangatwiran. 

Seksiyon 2.  Matematika Bilang Kagamitan 

I. Pamamahala ng Data 

Mahalagang Kaisipan:  Ang kagamitang pang-estadistika mula sa 
matematika ay kapaki-pakinabang sa pagproseso at pamamahala ng de-
numerong data upang ilarawan ang isang penomena at tayahin ang mga 
numero o halaga. 

II. Ikalawang Bahagi 

1. Disenyong Pangheometrika 

Mahalagang Kaisipan:  Nakatutulong ang heometriya sa paglinang ng 
kahusayang artistiko gayundin sa pagpapayaman ng kultura. 

2. Mga Code 

Mahalagang Kaisipan:  Ang gamit ng matematika ay lagpas sa 
pangkaraniwan.  Naipangyayari ng matematika ang pag-unlad ng mga 
code at simbolo na kapaki-pakinabang sa indibidwal at sa lipunan. 

3. Linear Programming 

4. Ang Matematika ng Pinansiya 

5. Pagbabahgi at Pagboto 

6. Lohika 

7. Ang Matematika ng mga Grap 

8. Mga Matematikal na Sistema 
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MATEMATIKA SA MAKABAGONG DAIGDIG 
Planong Aralin 
 

 

Inaasahang Matutuhan 

1. Tumukoy ng mga disenyo sa kalikasan at mga regularidad sa mundo 
(Kaalaman) 

2. Ipaliwanag ang kahalagahan ng matematika sa buhay (Halagahan) 

3. Surrin ang kalikasan ng matematika, kung ano it, paano ito ipinakikita, 
nirerepresenta, at ginagamit (Kaalaman) 

4. Ipakita ang pagpapahalaga sa matematika bilang gawaing pantao 
(Halagahan) 

Mga Paksa 

Seksiyon 1:  Ang Kalikasán ng Matematika 

I. Matematika sa ating Mundo 

Iskedyul:  Una hanggang ikalawang linggo 

Bilang ng Oras:  Apat na oras 

Mahalagang Kaisipan:  Ang matematika ay isang kapakipakinabang na 
paraan ng pag-iisip tungkol sa kalikasan at sa ating mundo: 

A. Mga Disenyo at Bilang sa Kalikasan ng Mundo: 

ang tiklap ng niyebe at bahay-pukyutan; ang mga guhit sa balat ng tigre at 
mga batik sa hyena; ang mirasol; ang talukab ng suso; ang talulot ng 
bulaklak; ang populasyon ng mundo; panahon; at marami pang iba. 

B. Ang Fibonacci Sequence 

C. Nakatutulong ang matematika sa pagsasaayos ng disenyo at 
regularidad ng mundo. 

D. Nakatutulong ang matematika sa pagtataya ng kilos ng kalikasan at 
penomena ng mundo. 

E. Nakatutulong ang matematika sa pagkontrol ng kalikasan at mga 
pangyayari sa mundo para sa ating kapakanan. 

F. Ang matematika ay mayroong iba’t ibang gamit sa mundo kaya ito ay 
napakahalaga. 

MGA PAALALA: 
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• Ito ay hindi Pilosopiya ng kursong Matematika; samakatwid, iwasan ang 
pagtalakay sa mababang antas. 

• Ito ay hindi lamang payak na pagpapahalaga sa kursong Matematika; 
samakatwid, iwasan ang pagpapakita o pagsasabi tungkol sa kagandahan o 
gamit lamang ng matematika. 

Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Panonood ng video 

2. Pandalawahan o maliit na pagkatang pagbabahagi 

3. Pagsulat ng journal 

4. Pagtalakay sa buong klase 

Mga Tanong 

1. Ano ang matematika? 

2. Ano ang gampanin ng matematika sa iyong mundo? 

Mga Ideang Dapat Pukawin at Paunlarin 

1. Maraming mga disenyo at penomenang nangyayari sa kalikasan, sa 
mundo, at sa ating buhay.  Tumutulong ang Matematika sap ag-unawa 
natin sa mga disenyo at penomenang ito. 

2. Ang matematika ay isang kasangkapan sa pagtiyak, pag-organisa, at 
pagkontrol ng ating mundo, pagtaya ng phenomena, at pagpapadali ng 
buhay para sa atin. 

Mga Ideang Dapat Pabulaanan 

1. Ang matematika ay para lamang sa aklat, nakakahon sa loob ng silid-
aralan. 

2. Ang matematika ay walang gampanin sa aking buhay. 

Mga Sanggunian 

Kailangan: 

1. Alinman sa tatlong aklat o anumang librong may parehong antas, layon, at 
lapit:  Nature’s Numbers (Ian Stewart); Mathematics in Nature:  Modeling 
Patterns in the Natural World (John A. Adam); Nature Walk (John A. Adam) 

2. Nature by Numbers (video ni Cristobal Vila):  https://vimeo.com/9953368 

https://vimeo.com/9953368
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Rekomendasyon: 

1. A Day’s Adventure in Math Wonderland nina Jin Akiyama at Mari-Jo P. 
Ruiz 

2. The Number Devil:  A Mathematical Adventure ni Hans Magnus 
Enzensberger 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Maikling tugon o pagsulat ng sanaysay sa isang tanong sa pagtatapos ng 
klase.  Halimbawa: 

a. Anong mga bagong kaalaman sa matematika ang iyong natutuhan? 

b. Anong tungkol sa matematika ang maaaring magpabago ng iyong 
pananaw kaugnay rito? 

c. Gamit ang matematika, ano ang pinakanakatutulong sa 
sangkatauhan? 

2. Dalawa hanggang tatlong pahinang sulating pansintesis na nakapokus sa 
isa sa sumusunod na aspekto ng matematika: 

a. Nakatutulong ang matematika sa pag-organisa ng mga disenyo at 
regularidad ng mundo. 

b. Nakatutulong ang matematika sa pagtaya sa kilos ng kalikasan at 
penomena ng mundo. 

c. Nakatutulong ang matematika sa pagkontrol sa kalikasan at mga 
penomena sa mundo para sa sarili nating kapakanan. 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka: 

0 puntos: Ang mág-aarál ay walang kakayahang ipahayag ang mga idea at 
konsepto mula sa babasahin at video na nangangahulugang hindi niya 
binasa ang takdang babasahin o pinanonood ang video. 

1 puntos: Ang mág-aarál ay may kakayahang matutuhan ang mga idea at konsepto 
mula sa mga babasahin at video ngunit nagpapakita ng kamalian sa pag-
unawa. 

2 puntos: Ang mág-aarál ay nakapagpapahayag ng mga idea at konsepto mula sa 
babasahin at video at nagpapakita ng wastong pag-unawa sa mga ito. 

3 puntos: Ang mág-aarál ay hindi lamang nakapagpapahayag ng mga wastong idea 
at konsepto mula sa mga babasahin at video bagkus ay nagpapakita pa 
ng pagsasaloob sa mga natutuhang ito. 
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4 puntos: Ang mág-aarál ay nakapagpapahayag ng wastong idea mula sa 
babasahin at video, nagpapakita ng pruwebang naisasaloob ito, at 
nakapag-aambag ng mga karagdagang kaisipan sa Esensiyal na Idea. 

 

 

Inaasahang Matutuhan 

5. Talakayin ang wika, mga simbolo, at mga kumbensiyon ng matematika 
(Kaalaman) 

6. Ipaliwanag ang kalikasán ng matematika bilang wika (Kaalaman) 

7. Magsagawa ng mga operasyon sa matematikal na ekspresyon nang wasto 
(Kasanayan) 

8. Kilalanin na ang matematika ay isang kapaki-pakinabang na wika 
(Halagahan) 

Mga Paksa 

Seksiyon 1:  Ang Kalikasán ng Matematika 

II. Wika at Simbolo ng Matematika 

Iskedyul:  Ikalawa hanggang ikatlong linggo 

Bilang ng Oras:  Tatlong oras 

Mahalagang Kaisipan:  Tulad ng anumang wika, ang matematika ay 
mayroong mga sariling simbolo, sintaks at tuntunin. 

A. Ang mga katangian ng wika ng matematika:  tiyak, matipid, 
makapangyarihan 

B. Mga ekspresyon vs mga pangungusap 

C. Kumbensiyon sa wika ng matematika 

D. Apat na pangunahing konsepto:  mga set, funsiyon, relasyon, 
operasyong binary 

E. Batayang lohika:  mga connective, quantifier, negation, variable 

F. Pormalidad 

PAALALA: 

• Ang bahaging ito ng kurso ay may layong maging magaan at madali.  Ang 
layunin ay ipakilala ang mga mág-aarál sa mundo ng matematika bilang wika 
upang sila ay makabasa at makasulat ng mga tekstong pangmatematika at 
makapagpahayag ng mga wasto at tiyak na idea. 
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Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Indibidwal o maliit na pangkatang gawain na may palaro (tingnan ang 
gawain sa The Language of Mathematics (mula sa One Mathematical Cat, 
Please! ni Carol Burns Fisher) 

2. Pagtalakay sa buong klase ng paghahambing sa pagitan ng wikang Ingles 
at wika ng matematika 

3. Pagtitipon ng mga matematikal na simbolo at mga kahulugan nito 

Mga Ideang Dapat Pukawin at Paunlarin 

1. Ang matematika ay wika kaya ito ay nakatutulong sa pagbabahagi ng 
mahahalagang kaalaman. 

2. Ang matematika bilang wika ay malinaw at obhetibo. 

3. Ang kumbensiyon ng wika ay kinakailangan sa matematika upang 
maunawaan ito ng lahat. 

Mga Ideang Dapat Pabulaanan 

1. Ang matematika ay hindi wika kung hindi walang-halagang pangkat ng mga 
pormal na tuntunin at di-kilalang simbolo. 

2. Nagbibigay ng kalituhan ang matematika sa komunikasyon ng konsepto at 
kaalaman. 

3. Ang matematika ay puno ng hindi kailangang mga simbolo, tuntunin at 
kumbensiyon. 

Mga Sanggunian 

Kailangan ng mga Guro:  Jamison, R.E. (2000).  Learning the language of 
mathematics.  Language and Learning across the Disciplines, 4(1), 45-54 
https://wac.colostate.edu/llad/v4n1/jamison.pdf 

Kailangan ng mga Mág-aarál: 

1. The Language of Mathematics (mula sa One Mathematical Cat, Please! ni 
Carol Burns Fisher) http://www.onemathematicalcat.org/pdf_files/LANG1. 
pdf 

2. The Language and Grammar of Mathematics:  https://www.dpmms.cam. 
ac.uk/~wtg10/grammar.pdf 

Pagtatása 

https://wac.colostate.edu/llad/v4n1/jamison.pdf
http://www.onemathematicalcat.org/pdf_files/LANG1.pdf
http://www.onemathematicalcat.org/pdf_files/LANG1.pdf
https://www.dpmms.cam.ac.uk/~wtg10/grammar.pdf
https://www.dpmms.cam.ac.uk/~wtg10/grammar.pdf
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Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Pagsulat pangkatang gawain 

2. Maikling pagsusulit 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka:  Gumamit ng de-numerong iskor. 
 

 

Inaasahang Matutuhan 

9. Gumagamit ng iba’t ibang uri ng pangangatwiran upang pagtibayin ang 
mga argumento hinggil sa matematika at mga konseptong 
pangmatematika (Kaalaman) 

10. Sumulat ng malinaw at lohikal na pruweba (Kaalaman) 

11. Lumutas sa mga problema hinggil sa mga disenyo o padron at mga 
problemang pampaglilibang alinsunod sa apat na hakbang ni Polya 
(Kasanayan) 

12. Mag-organisa ng mga sariling metodo at lapit sa pagpapatunay at paglutas 
sa mga problema (Halagahan) 

Mga Paksa 

Seksiyon 1:  Ang Kalikasán ng Matematika 

III. Paglutas sa Problem at Pangangatwiran 

Iskedyul:  Ikatlo hanggang ika-apat na linggo 

Bilang ng Oras:  Limang oras 

Mahalagang Kaisipan:  Ang matematika ay hindi lamang tungkol sa mga 
numero, kung di higit sa paglutas sa problema at pangangatwiran. 

A. Induktibo at Deduktibong Pangangatwiran 

B. Intuwisyon, pruweba, at katiyakan 

C. Apat na Hakbang sa Paglutas sa Problema ni Polya 

D. Mga estratehiya sa paglutas sa problema 

E. Mga problema hinggil sa disenyo o padron 

F. Mga Problemang Pampaglilibang gamit ang matematika 

MGA PAALALA: 
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• Ang kursong ito ay hindi tahasang paglutas sa problema; samakatwid, iwasan 
ang pagbibigay ng mga problemag hindi saklaw ng kakayahan ng mga mág-
aarál. 

• Bagaman tíla higit na mahalaga ang paglutas sa problema, mayroong higit na 
importansiya ang pagbibigay ng solusyon sa problema.  Kaya himukin ang 
mga mág-aarál na huwag lamang makahon sa pagtatangkang magtuos 
bagkus hikayatin silang kompletuhin ang kanilang solusyon. 

• Iwasan ang pagbibigay ng mga problemang walang solusyon o sagot.  Ang 
mga ganitong uri ng problema ay hindi maaari sa kursong ito. 

Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Pagbása at pagsulat ng mga pruweba 

2. Paglutas sa siliranin sa maliit na pangkat 

3. Pagtalakay ng mahahalagang problema at solusyon sa buong klase 

Mga Ideang Dapat Pukawin at Paunlarin 

1. Ang matematika ay nangangailangan hindi lámang ng kakayahang 
bumilang kung hindi pati ng kakayahan na mag-isip nang kritikal sa bawat 
sitwasyon, mangatwiran nang lohikal at makabigay ng solusyon sa 
problema sa malikhaing paraan. 

2. Ang matematika ay isang aktibong gawaing pantao.  Tayo ay makalilikha 
ng matematika na kailangan natin sa pagresolba ng mga problema. 

3. Ang matematika ay para sa lahat at sinumang nais matuto. 

4. Kumakain ng oras ang paglutas sa mga problemag pangmatematika.  Hindi 
laging madali para sa tagalutas ang paglutas sa problema. 

5. Maaaring magkaroon ng higit pa sa isang dulog sa paglutas ng mga 
problemang matematikal. 

Mga Ideang Dapat Pabulaanan 

1. Kinakailangan lamang matuto ng mga bílang at fraction upang maging 
mahusay sa matematika. 

2. Ang matematika ay isang spectator sport—mas magandang panoorin 
lamang ito. 

3. Ang matematika ay para lamang sa mahuhusay. 

4. Mahina ang sinumang hindi makalulutas sa problemang matematikal nang 
mabilisan. 
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5. Mayroon lamang iisang paraan sa paglutas sa matematikal na problema. 

Mga Sanggunian 

Kailangan: 

1. Mathematical Excursions (Ch.1) ni Richard N. Aufmann, et al. 

2. What is Mathematics Really? (Ch. 4 & 5) ni Reuben Hersh 

Rekomendasyon: 

1. Mathematical Excursions (Ch.2) ni Richard N. Aufmann, et al. 

2. Mathematics, A Practical Odyssey (Ch. 1) nina Donovan A. Johnson at 
Thomas A. Mowry 

3. The Number Devil ni Hans Magnus Enzensberger 

4. Professor Stewart’s Cabinet of Mathematical Curiosities ni Ian Stewart 

5. Problem Solving Through Recreational Mathematics nina Bonnie Averbach 
at Orin Chein 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Isang problem set na maaaring iuwi/sagutin sa bahay 

2. Maikling pagsusulit sa pagpapatunay gamit ang deduktibong o induktibong 
pangangatwiran 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka: 

0 puntos: Ang mág-aarál ay hindi gumawa ng anumang pagtatangka na lutasin ang 
alinmang problema sa problem set o patunayan ang alinmang pahayag sa 
pagsusulit. 

1 puntos: Ang mág-aarál ay nagtangkang sagutin ang 50% ng mga problema sa set 
o nagpakita ng 50% lohikal na pangangatwiran sa pagtatangkang 
patunayan ang mga pahayag sa pagsusulit. 

2 puntos: Ang mág-aarál ay nagtangkang sagutin ang lahat ng problema sa set o 
nagpakita ng 75% lohikal na pangangatwiran sa pagtatangkang 
patunayan ang mga pahayag sa pagsusulit. 

3 puntos: Ang mág-aarál ay kompletong nasagutan ang 50% ng mga problema sa 
set o nakompleto ang 75% ng pagpapatunay sa pagsusulit. 

4 puntos: Ang mág-aarál ay nasagutan ang 75% ng mga problema sa set o 
nakompleto ang lahat ng pagpapatunay sa pagsusulit. 
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Inaasahang Matutuhan 

13. Gamiting ang iba’t ibang kagamitang pang-estadistika para sa pagproseso 
at pamamahala ng mga numerikal na data (Kasanayan) 

14. Gamitin ang mga paraan ng linear regression at correlation upang matáya 
ang bílang ng mga variable sa loob ng isang binigay na kondisyon 
(Kasanayan) 

15. Gamitin ang estadistikal na data sa paggawa ng mahahalagang desisyon 
(Halagahan) 

Mga Paksa 

Seksiyon 2:  Matematika Bilang Kagamitan (Unang Bahagi) 

I. Pamamahala ng Data 

Iskedyul:  Ika-lima hanggang ikalawalong linggo 

Bilang ng Oras:  Sampung oras 

Mahalagang Kaisipan:  Ang kagamitang pang-estadistika mula sa 
matematika ay kapaki-pakinabang sa pagproseso at pamamahala ng de-
numerong data upang ilarawan ang isang penomena at tayáhin ang mga 
numero o halaga. 

A. Pagkuha ng data at pagsasaayos ng data; Paglalahad ng data gamit 
ang mga grap at tsart; pagpapaliwanag ng organisadong data 

B. Measure of Central Tendency:  Mean, Median, Mode, Weighted Mean 

C. Measures of Dispersion:  Range, Standard Deviation at Variance 

D. Measures of Relative Position:  z-scores, Percentiles, Quartiles and 
Box-and-Whiskers Plots 

E. Probabilities and Normal Distribution 

F. Linear Regression at Correlation:  Least Squares Line, Linear 
Correlation Coefficient 

MGA PAALALA: 

• Bagaman ang mga konsepto at kasanayan na itinuturo ay tíla tulad ng sa 
Junior at Senior High School, ang mga ito ay magkaiba.  Bagkus, ang 
intensiyon ay bumuo ng mga konsepto at kasanayang matututuhan bago 
pumasok sa unibersidad/kolehiyo, magkaroon ng mas malalim na pagkatuto 
ng mga ito, at bigyan ng tuon ang mga kasanayan sa pag-interpret ng mga 
resulta ng estadistika. 



14 Matematika sa Makabagong Daigdig 

• Magsikap sa paggamit ng mga teknolohiyang maaaring magamit ng mga mág-
aarál. 

Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Lektura 

2. Paggawa gamit ang computer statistical software 

3. Pagtalakay sa klase 

4. Depensang pseudo-proposal 

Halimbawa ng pagsasapraktika: 

1. Ang matuling paglalakad sa bilis na 6.4km/oras ay karaniwang tumutunaw ng 300 
calorie kada oras.  Kung ang standard deviation ng distribution ay 8 calorie, 
hanapin ang probability na ang isang táong lumalakad nang isang oras sa bilis na 
6.4km/oras ay makatutunaw ng parehong dami ng calorie.  Ipagpalagay na ang 
variable ay normally distributed. 

(a) Higit sa 280 calories 

(b) Mas mababa sa 293 calories 

(c) Nasa pagitan ng 285 at 320 calories 

Iinterpret ang resulta sa bawat dami ng calorie. 
(Mula sa:  Math in Our World ni David Sobecki, et al.) 

2. Mayroon bang kaugnayan ang magandang kalusugan sa edukasyon? Ang 
sumusunod ay mga estadistika mula sa Filipinas: 

Imunisasyon (tigdas, % mga batang 
may gulang na 12-23 buwan) 

Primary completion rate (total, % ng 
kaugnay na age group) 

2005…92 2005…94 

2006…92 2006…91 

2007…92 2007…91 

2008…92 2008…92 

2009…88 2009…91 

2010…80 2010…walang data 

Ano ang primary completion rate noong 2010? 

Mga Sanggunian 

Kailangan:  Mathematical Excursions, 3rd Edition (International Edition) ni 
Richard N. Aufmann et al. (Ch. 13) 
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Rekomendasyon: 

1. Mathematics, A Practical Odyssey (Ch. 4) nina Donovan A. Johnson at 
Thomas A. Mowry 

2. Math in Our World ni David Sobecki et. al. 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Isang maikling pagsusulit 

2. Isang pagsusulit 

3. Isang set ng mga problema 

4. Isang panukalang proyekto para sa kantitatibong pag-aaral na pabigkas na 
ipapanukala. 

Halimbawa ng Panukalang Proyekto: 

Nais mo na magkaroon ang iyong unibersidad ng libreng sakay para sa mga 
mág-aarál, guro, at kawani mula sa mga estratehikong lokasyon sa labas ng 
unibersidad upang mapaganda ang daloy ng trapiko sa inyong kampus. 
Hiniling ng tsanselor ng unibersidad na magpresenta ang iyong pangkat ng 
data na makakukumbinsi sa administrasyon.  Maghanda ng panukala kung 
paano gagawin ito. 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka: 

1. De-numerong mga iskor sa mga maiikling pagsusulit, eksam, at set ng mga 
problema 

2. Rubrik para sa panukalang proyekto 

MGA PAALALA: 

• Tukuyin ang saklaw ng panukalang proyekto upang masiguro na ang 
nakatakdang gawain ay sapat sa bílang ng oras na nakalaan para sa bahaging 
ito ng kurso. 

• Ang pabigkas na panukala ay hindi bibigyan ng marka. 

 

 

Pumili ng dalawa hanggang tatlong paksa para sa bahaging ito.  
Ang bahagi sa Disensyong Pangheometrika at Mga Code ay nilikha 
bilang halimbawa. 
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Inaasahang Matutuhan 

16. Maisapraktika ang mga konsepto ng heometrika, lalo na ang mga isometry 
sa paglalarawan at paglikha ng mga disenyo (Kasanayan) 

17. Mag-ambag sa sining at kulturang Filipino gamit ang mga konsepto ng 
heometrika (Halagahan) 

Mga Paksa 

Seksiyon 2.  Matematika bílang Kagamitan (Ikalawang Bahagi) 

Paksa 1 

Iskedyul:  Ikawalo hanggang ika-labing-isa na linggo 

Bílang ng Oras:  Sampung oras 

Paksa 2 

Iskedyul:  Ika-labindalawa hanggang ika-labing-apat na linggo 

Bílang ng Oras:  Sampung oras 

Paksa 3 

Iskedyul:  Ika-labinlima hanggang ika-labingwalo na linggo 

Bílang ng Oras:  Labindalawang oras 

I. Disenyong Pangheometrika 

Mahalagang Kaisipan:  Nakatutulong ang heometriya sa paglinang ng 
kahusayang artistiko gayundin sa pagpapayaman ng kultura. 

A. Pagkilala at pag-analisa sa mga heometrikong hugis 

B. Mga transformation  

C. Mga padron at diyagram 

D. Mga disenyo, sining, at kultura 

Mga Gawain 

1. Pangkatan o buong klaseng pagbabahagi ng iba’t ibang katutubong 
disenyo na matatagpuan sa kani-kanilang komunidad 

2. Lektura 

3. Pasulat na pagsasanay 

Mga Sanggunian 
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Kailangan:  Geometry:  Shapes, Patterns and Designs (A Chapter for the New 
Editions of the Math 12 Textbook for Ateneo de Manila University) ni Catherine 
Vistro-Yu. 

Rekomendasyon:  Palaspas:  An Appreciation of Palm Leaf Art in the 
Philippines ni Elmer Nocheseda (Ateneo de Manila University Press) 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Isang problem set 

2. Isang mahabang pagsusulit 

3. Eksibit sa klase ng mga tinipon o nilikhang katutubong disenyo 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka: 

1. De-numerong mga iskor sa problem set at mahabang pagsusulit 

2. Rubrik para sa eksibit sa klase 

3. Ebalwasyon sa kamag-arál para sa eksibit sa klase 

PAALALA: 

• Maaaring maging mahirap para sa mga estudyante ang aktibidad 
samakatwid ay dapat na iilan lamang ang mga aktibidad para sa 
pagtatása. 

 

 

Inaasahang Matutuhan 

18. Gumamit ng mga code sa pag-encode at pag- decode ng iba’t ibang uri 
ng impormasyon sa identipikasyon at mga gamit-pribado at panseguridad 
(Kasanayan) 

19. Magpakita ng katapatan at integridad sa paggamit ng mga code sa 
layuning panseguridad (Halagahan) 

Mga Paksa 

II. Mga Code 

Mahalagang Kaisipan:  Ang gamit ng matematika ay lagpas sa 
pangkaraniwan.  Naipangyayari ng matematika ang pag-unlad ng mga 
code at simbolo na kapaki-pakinabang sa indibidwal at sa lipunan. 

A. Mga binary code 
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B. Mga integer sa kompiyuter 

C. Lohika at computer addition 

D. Text data 

E. Mga error at error correction 

F. Mga error sa pagtuklas ng mga code 

G. Repetition at Hamming code 

PAALALA: 

• Madaling mawala sa saya na dulot ng bahaging ito.  Huwag kalimutan 
ang matematika. 

Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Dula-dulaan 

2. Lektura 

3. Pasulat na pagsasanay 

4. Pagsasanay sa kompiyuter 

Mga Sanggunian 

Kailangan: 

1. For All Practical Purposes, Introduction to Contemporary Mathematics (2nd 
Ed.) ng COMAP, Inc.  (Consortium for Mathematics and Its Applications) 

2. A Student’s Guide to Coding and Information Theory nina Stefan M. Moser 
at Po-Ning Chen 

Rekomendasyon:  The Secret Language ni Ron Hipschman 
http://www.explotorium.edu/ ronh/secret/secret.html 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Tatlong maiikling pagsusulit 

2. Isang mahabang pagsusulit 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka:  De-numerong mga iskor 
 

 

http://www.explotorium.edu/%20ronh/secret/secret.html
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Inaasahang Matutuhan 

20. Gamitin ang konsepto at kasangkapang pangmatematika sa iba pang 
larang tulad ng pinansiya, pagboto, lohika, negosyo, mga network at 
sistema (Kasanayan) 

Mga Paksa 

III. Linear Programming 

A. Mga Linear Inequality 

B. Heometriya ng Linear Programming 

C. Metodong Simplex 

Metodolohiya 

Mga Gawain 

1. Lektura 

2. Dula-dulaan 

3. Pasulat na pagsasanay 

Mga Sanggunian 

Mathematics, A Practical Odyssey (Ch. 12) nina Donovan A. Johnson at 
Thomas A. Mowry 

Pagtatása 

Kahingian sa Ebalwasyon: 

1. Isang problem set 

2. Isang integratibong proyekto 

Halimbawang Integratibong Proyekto (Pangkatan) 

Gumawa ng poster na hihikayat sa mga mág-aarál na sumali sa isang club o 
samahan na tumatangkilik sa matematika bílang mahalagang kasangkapan sa 
pang-araw-araw na búhay. 

Pamantayan/Basehan sa Pagmamarka: 

1. De-numerong mga iskor oara sa mga problem set 

2. Rubrik para sa proyekto 
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Inaasahang Matutuhan 

21. Suportahan ang paggamit ng matematika sa iba’t ibang aspekto at gawain 
sa búhay (H) 

Mga Paksa 

IV.  Ang Matematika ng Pinansiya 

(Sanggunian:  Mathematical Excursions, 3rd edition (Ch. 11) ni Richard N. 
Aufmann, et al.) 

A. Simpleng interes at compound na interes 

B. Mga kredit kard at mga consumer loan 

C. Mga stock, bond, at mutual fund 

D. Home Ownership 

V.  Pagbabahagi at Pagboto 

(Sanggunian:  Mathematical Excursions, 3rd edition (Ch. 4) ni Richard N. 
Aufmann, et al.) 

A. Introduksiyon sa pagbabahagi 

B. Introduksiyon sa pagboto 

C. Weighted Voting Systems 

VI.  Lohika 

(Sanggunian:  Mathematical Excursions, 3rd edition (Ch. 3) ni Richard N. 
Aufmann, et al.) 

A. Lohikong pahayag at mga quantifier 

B. Mga truth table at tawtolohiya 

C. Mga pahayag na conditional, biconditional at related  

D. Mga argumentong simboliko 

E. Mga argumento at diyagram ni Euler 

VII.  Ang Matematika ng mga Grap 

(Sanggunian:  Mathematical Excursions, 3rd edition (Ch. 5) ni Richard N. 
Aufmann, et al.) 

A. Mga grap at mga sirkito ni Euler 

B. Mga weighted graph 
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C. Mga pormula ni Euler 

D. Pagkukulay ng Grap 

VIII.  Sistemang Pangmatematika 

(Sanggunian:  Mathematical Excursions, 3rd edition (Ch. 8) ni Richard N. 
Aufmann, et al.) 

A. Modular Arithmetic 

B. Mga application 

C. Teorya ng mga Pangkat 
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MATEMATIKA SA MAKABAGONG DAIGDIG:  MAPA NG KURSO 

NT = Natutuhan; NP = Napraktis; PM = Pagkakatatong Matuto 

MGA INAASAHANG MATUTUHAN SA G.E. MMD 

Kaalaman (Kahusayang Intelektuwal) 

1. Nasusuri ang mga teksto (pasulat, biswal, pasalita, at iba pa) nang kritikal PM 

2. Nagpapakita ng kahusayan at epektibong komunikasyon (pagsulat, 
pagsasalita at paggamit ng bagong teknolohiya) 

PM 

3. Nagagamit ang mga batayang konsepto sa buong larang ng kaalaman NT 

4. Nagpapakita ng kritikal, analitikal, at malikhaing pag-iisip NT 

5. Naisasapraktika ang iba’t ibang analitikal na paraan sa paglutas problema NP 

Halagahan (Pananagutan sa Sarili at sa Bayan) 

1. Napahahalagahan ang salimuot ng kalagayan ng tao NT 

2. Naipaliliwanag ang karanasan ng tao sa iba’t ibang pananaw PM 

3. Nasusuri ang kontemporaneong mundo sa Filipinas at global na pananaw PM 

4. Natutukoy ang responsabilidad sa pagkilala at pagiging Filipino PM 

5. Naiisip nang kritikal ang iba’t ibang pananagutan PM 

6. Nakapagsasagawa ng mga makabagong gawain at solusyon na naayon 
sa pamantayang etikal 

NP 

7. Nakagagawa ng desisyon batay sa pamantayan at kautusang moral PM 

8. Napahahalagahan ang iba’t ibang anyo ng sining PM 

9. Nakapag-aambag sa estetika NT 

10. Nagtataguyod ng paggalang sa karapatang pantao PM 

11. Personal at makabuluhang nakapag-aambag sa pag-unlad ng bansa NP 

Kasanayan (Mga Kasanayang Praktikal) 

1. Nakagagawa nang epektibo sa pangkat PM 
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2. Gumagamit ng mga kasangkapan sa pagkokompiyut para sa epektibong 
pagproseso ng impormasyon 

NP 

3. Nagagamit ang kasalukuyang teknolohiya sa pagtulong at paggabay sa 
pagkatuto at pananaliksik 

NP 

4. Responsableng nakasasabay sa mundo ng teknolohiya NP 

5. Nakalilikha ng solusyon sa mga problema sa iba’t ibang larang NP 

6. Nagagamit ang kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga sa responsable 
at produktibong pamumuhay 

NP 

7. Naihahanda ang sarili sa panghabang-búhay na pagkatuto NT 

MATEMATIKA SA MAKABAGONG DAIGDIG (MMD): 
KARAGDAGANG MAPA NG KURSO 

NT = Natutuhan; NP = Napraktis; PM = Pagkakatatong Matuto 

INAASAHANG MATUTUHAN SA G.E. MMD Inaasahang Matutuhan MMD 

Kaalaman (Kahusayang Intelektuwal)  

6. Nasusuri ang mga teksto (pasulat, 
biswal, pasalita, at iba pa) nang 
kritikal 

PM  

7. Nagpapakita ng kahusayan at 
epektibong komunikasyon 
(pagsusulat, pagsasalita at 
paggamit ng bagong teknolohiya) 

PM  

8. Nagagamit ang mga batayang 
konsepto sa buong domeyn ng 
kaalaman 

NT 
• Natatalakay ang wika, simbolo, at 

kumbensiyon ng matematika 

9. Nagpapakita ng kritikal, analitikal, 
at malikhaing pag-iisip 

NT 

• Natutukoy ang mga disenyo sa kali-
kásan at mga regularidad ng mundo 

• Natatalakay ang kalikasán, 
kahulugan at gamit ng matematika 

• Naipaliliwanag ang kalikasán ng 
matematika bílang wika 

• Nakasusulat ng malinaw at lohikal 
na pagpapatunay 
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10. Nailalapat ang iba’t ibang 
analitikal na paraan sa 
pagreresolba ng problema 

NP 

• Nagagamit ang iba’t ibang uri ng 
pangangatwiran sa pagpapatibay 
ng mga pahayag at argumento 
kaugnay sa matematika at konsepto 
nito 

Halagahan (Pananagutan sa Sarili at sa Bayan) 

12. Napahahalagahan ang 
complexity ng kalagayan ng tao 

NT 

• Naipaliliwanag ang kahalagahan ng 
matematika sa búhay 

• Naipapahayag ang pagpapahalaga 
sa matematika bílang gawaing 
pantao 

• Nakikilala na ang matematika ay 
wikang nakatutulong 

• Nagpapakita ng suporta sa 
paggamit ng matematika sa iba’t 
ibang aspekto at gawain sa búhay 

13. Naipaliliwanag ang karanasan ng 
tao sa iba’t ibang pananaw 

PM  

14. Nasusuri ang kontemporaneong 
mundo sa Filipinas at global na 
pananaw 

PM  

15. Natutukoy ang responsabilidad sa 
pagkilala at pagiging Filipino 

PM  

16. Naiisip nang kriitikal ang iba’t 
ibang pananagutan 

PM  

17. Nakapagsasagawa ng mga 
inobatibong gawain at solusyon 
na naayon sa pamantayang etikal 

NP 

• Naoorganisa ang mga metodo at 
dulog sa pagpapatunay at 
pagresolba sa mga problema 

• Nagpapakita ng katapatan at 
integridad sa paggamit ng mga code 
sa layuning panseguridad 

18. Nakagagawa ng desisyon batay 
sa pamantayang moral at 
mahalaga 

PM  

19. Napahahalagahan ang iba’t ibang 
anyo ng sining 

PM  
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20. Nakapagbabahagi sa estetika NT 
• Nakatutulong sa pagpapayaman ng 

kultura at sining ng Filipino gamit 
ang konsepto ng heometrika 

21. Nagtataguyod ng paggalang sa 
karapatang pantao 

PM  

22. Nakapagbabahagi nang personal 
at makahulugan sa pag-unlad ng 
bansa 

NP 
• Naitataguyod ang paggamit ng 

estadistikal na data sa paggawa ng 
mahahalagang pasiya 

Kasanayan (Mga Kasanayang Praktikal) 

8. Nakagagawa nang epektibo sa 
pangkat 

PM  

9. Nalalapat ang kagamitang 
pangkompyut sa epektibong 
pagproseso ng impormasyon 

NP 

• Nagagamit ang iba’t ibang kagamitang 
pang-estadistika para sa pagproseso at 
pamamahala ng mga de-numerong data 

• Nagagamit ang mga metodo ng linear 
regression at correlation upang matáya 
ang bílang ng mga variable sa isang 
binigay na kondisyon 

10. Nagagamit ang kasalukuyang 
teknolohiya sa pagtulong at 
paggabay sa pagkatuto at 
pananaliksik. 

NP 

• Naisasapraktika ang mga konsepto 
ng heometrika, lalo na sa isometries 
sa paglalarawan at paglikha ng mga 
disenyo 

11. Nakasasabay nang responsible 
sa mundo ng teknolohiya 

NP 

• Nagagamit ang mga code sa pag-
encode at pag-decode ng iba’t ibang 
uri ng impormasyon sa 
identipikasyon, at mga gamit-
pribado at panseguridad 

12. Nakalilikha ng solusyon sa mga 
problema sa iba’t ibang larang 

NP 

• Lumutas ng mga problema hinggil 
sa padron at mga problemang 
pampaglilibang gamit ang apat na 
hakbang ni Polya 

13. Nagagamit ang kaalaman, 
kakayahan, at pagpapahalaga sa 
responsible at produktibong 
pamumuhay 

NP 

• Nagagamit ang konsepto at 
kagamitan ng matematika sa iba 
pang larang tulad ng pinansiya, 
pagboto, lohika, bisnes, network at 
sistema 

14. Naihahanda ang sarili sa 
panghabambúhay sa pagkatuto 

NT 
• Naisasagawa nang wasto ang mga 

matematikal na ekspresyon 

 



26 Matematika sa Makabagong Daigdig 

MATEMATIKA SA MAKABAGONG DAIGDIG 

Mga Kailangang Babasahín at Iba Pang Materyales 

Kailangan ng mga Mág-aarál 

Adam, John A. Mathematics in Nature:  Modeling Patterns in the Natural World 
Adam, John A. A Mathematical Nature Walk 
Aufmann, R. et al. Mathematical Excursions (Ch. 1, 3, 4, 5, 8, 11, and 13) 3rd ed. 

(International Edition) 
COMAP, Inc. For All Practical Purposes, Introduction to Contemporary Mathematics 

(2nd ed.) 
Fisher, Carol Burns. The Language of Mathematics (from One Mathematical Cat, 

Please! by Carol Burns Fisher) 
Fisher, Carol Burns. The Language and Grammar of Mathematics 
Hersh, R. What is Mathematics Really? (Ch. 4 & 5) 
Johnson and Mowry. Mathematics, A Practical Odyssey (Ch. 12) 
Moser and Chen. A Student’s Guide to Coding and Information Theory 
Stewart, Ian. Nature’s Numbers 
Vistro-Yu, C. Geometry:  Shapes, Patterns and Designs (A Chapter for the new ed. of 

the Math 12 textbook for Ateneo de Manila University) 

Video 

https://vimeo.com/9953368 

Para sa mga Guro 

Jamison, R. E. (2000). Learning the language of mathematics. Language and Learning 
across the Disciplines, 4(1), 45-54. 

Mungkahing Babasahín  

Akiyama and Ruiz. A Day’s Adventure in Math Wonderland 
Aufmann, et al. Mathematical Excursions (Ch. 2) 
Averbach and Chein. Problem Solving Through Recreational Mathematics 
Enzensberger. The Number Devil 
Johnson and Mowry. Mathematics, A Practical Odyssey (Ch. 1 and 4) 
Nocheseda. Palaspas:  An Appreciation of Palm Leaf Art in the Philippines 
Stewart, Ian. Professor Stewart’s Cabinet of Mathematical Curiosities 
Sobecki, Bluman, and Schrick-Matthews. Math in Our World 

Website 

The Secret Language ni Ron Hipschman 
http://www.exploratorium.edu/ronh/secret/secret.html 

https://vimeo.com/9953368
http://www.exploratorium.edu/ronh/secret/secret.html

