
 

 

Математика 
(трећи разред) 

 

Питања за усмени део испита 

 

 

I Планиметрија и стереометрија 

 

1. Површина троугла, Херонов образац 

2. Површина четвороугла - паралелограми 

3. Површина четвороугла - трапез 

4. Призма - појам и елементи 

5. Површина и запремина призме 

6. Пирамида. Зарубљена пирамида - појам и елементи 

7. Површина и запремине пирамиде 

8. Површина и запремина зарубљене пирамиде 

9. Прав ваљак. Површина и запремина правог ваљка 

10. Права купа. Површина и запремина. 

11. Зарубљена купа-површина и запремина 

12. Сфера. Површина лопте, калоте и појаса. Запремина лопте 

 

 

II Детерминанте и системи линеарних једначина 

 

13. Детерминанте и особине детерминанти 

14. Гаусова метода за решавање система једначина 

15. Крамерова теорема 

16. Координате вектора у равни. Сабирање и одузимање вектора 

 

 

III Вектори 

 

17. Координате вектора у простору 

18. Скаларни производ вектора 

19. Векторски производ вектора 

20. Мешовити производ вектора 

 

 

IV Аналитичка геометрија у равни 

 

21. Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери 

22. Површина троугла. Тежиште троугла 

23. Имплицитни и експлицитни облик једначине праве 

24. Једначина праве која пролази кроз дату тачку и има дати коефицијент правца. 

Једначина праве која пролази кроз две дате тачке 

25. Сегментни облик једначине праве 

26. Узајамни положаји  двеју правих 

27. Одстојање тачке од праве 

28. Једначина кружнице. Централни и општи облик 

29. Однос праве и кружнице. Тангента кружнице 



30. Међусобни положај двеју кружница 

31. Елипса. Једначина елипсе 

32. Међусобни положаји  праве и елипсе 

33. Хипербола. Једначина хиперболе 

34. Међусобни положаји праве и хиперболе 

35. Парабола. Једначина параболе 

36. Међусобни положаји  праве и параболе 

 

 

V Математичка индукција и низови 

 

37. Математичка индукција 

38. Појам низа, општи члан низа 

39. Гранична вредност низа. Основна правила о граничним вредностима низова  

40. Дефиниција броја е 

41. Аритметички низ - дефиниција, општи члан, збир првих n чланова 

42. Геометријски низ - дефиниција, општи члан, збир првих n чланова 

 

 

НАПОМЕНА: Писмени део испита се састоји од 5 задатака из различитих области, а усмени део од 3    

                          питања (уз свако питање ученик добија пример у коме треба да примени одговор на дато    

                          питање). 

 

 


