
 

 

МАТЕМАТИКА 

(четврти разред) 

 

 

Питања за усмени део испита 

 

 

1. Дефиниција функције, врсте функције, начини задавања функције 

2. Област  дефинисаности функције 

3. Особине функције (ограниченост, парност, монотоност, периодичност, нуле функције) 

4. Сложена функција 

5. Инверзна функција 

6. Непрекидност функције 

7. Гранична вредност, основна својства, значајније граничне вредности 

8. Асимптоте 

 

9. Извод функције – дефиниција, изводи елементарних функција 

10. Извод збира, производа, количника 

11. Таблица извода 

12. Извод сложене функције 

13. Други извод, изводи вишег реда 

14. Диференцијал функције ињегова примена код апроксимације функције 

15. Примена првог извода код једначина тангенте и нормале на криву 

16. Примена првог извода на испитивање монотоности функције 

17. Примена првог извода на одређивање екстремума функције 

18. Конвексност функције. Превојне тачке 

 

19. Појам примитивне функције и неодређеног интеграла. Својства 

20. Основна правила о интегралу. Таблица основних интеграла 

21. Интеграли који се своде на табличне применом основних правила 

22. Метода замене код неодређеног интеграла 

23. Метода парцијалне интеграције код неодређеног интеграла 

24. Појам диференцијалне једначине првог реда 

25. Диференцијалне једначине које допуштају раздвајање променљивих 

26. Одређени интеграл – дефиниција, особине 

27. Њутн – Лајбницова формула 

28. Метода замене код одређеног интеграла 

29. Метода парцијалне интеграције код одређеног интеграла 

30. Израчунавање површина равних фигура 

31. Израчунавање запремине обртних тела 

32. Израчунавање дужине лука криве 

 

33. Основна правила комбинаторике (правило збира, правило производа) 

34. Варијације и пермутације без понављања 

35. Варијације и пермутације са понављањем 

36. Комбинације без понављања 

37. Биномни образац 

 

38. Класична дефиниција вероватноће. Основна својства вероватноће 

39. Условна вероватноћа 



40. Тотална вероватноћа 

41. Бајесова формула 

42. Случајне променљиве. Закони расподеле вероватноће случајне променљиве 

43. Функција расподеле вероватноће и њено својство 

44. Математичко очекивање 

45. Дисперзија. Основна својства 

46. Биномна расподела 

47. Нормална расподела 

48. Основни појмови математичке статистике 

49. Статистичка расподела. Емпиријска функција расподеле 

50. Средина и дисперзија узорка и њихово израчунавање 

51. Мере варијабилности 

52. Линеарна корелација 


