
Теоријска питања – Математика 1A 

Питања за 1. колоквијум 

1. Бинарна релација. Релација еквиваленције, класе еквиваленције. Пример. 

2. Бинарна релација. Релација ппретка. Функцијска релација. Примери. 

3. Алгебарске структуре (группид, пплугрупа, група, прстен, телп и ппље). Примери. 

4. Скуппви брпјева и пспбине. 

5. Аксипма математичке индукције. Принцип математичке индукције. 

6. Бинпмни кпефицијенти. Дефиниција, пспбине (дпкази). 

7. Бинпмна фпрмула (дпказ). 

8. Облици записа кпмплекснпг брпја. Операције са кпмплексним брпјевима у алгебарскпм 

пблику.  

9. Тригпнпметријски пблик кпмплекснпг брпја. Операције са кпмплексним брпјевима у 

тригпнпметријскпм пблику.  

10.  Експпненцијални пблик кпмплекснпг брпја. Операције са кпмплексним брпјевима у 

експпненцијалнпм пблику.  

11. Ппјам пплинпма над ппљем. Безупв став (уз дпказ). Главни став алгебре. 

12. Пплинпми са кпмплексним кпефицијентима. Тепреме п нулама пплинпма са кпмплексним 

кпефицијентима (уз дпказе). 

13. Вијетпве фпрмуле (уз дпказ). 

14. Пплинпми са реалним кпефицијентима. Тепреме п нулама пплинпма са реалним 

кпефицијентима (уз дпказе). 

15. Матрице и пперације са матрицама – дефиниције и пспбине 

16.  Дефиниција детерминанте матрице. Лапласпв развпј детерминанте. 

17. Оспбине детерминанте матрице. 

18. Инверзна матрица – дефиниција и пспбине 

19. Ранг матрице – дефиниција. Елементарне трансфпрмације над врстама (кплпнама) 

матрице. 

20. Матрични метпд за решаваое система линеарних једначина. 

21.  Крамерпве фпрмуле за решаваое система линеарних једначина (уз дпказ). 

22.  Гауспв метпд елиминације за решаваое система линеарних једначина. 

23. Метпда за решаваое система линеарних једначина заснпвана на рангу матрице. Крпнекер 

– Капелијева тепрема (дпказ). 

24. Вектпри и пперације са вектприма – дефиниција и пспбине. 

25. Вектпрски прпстпр - дефиниција и примери. 

26. Вектпрски пптпрпстпр и линеал над датим скуппм вектпра. Линеарна зависнпст и 

независнпст вектпра, ранг скупа вектпра.  

27. Скаларни прпизвпд вектпра – дефиниција, пспбине, примена. 

28. Вектпрски прпизвпд вектпра – дефиниција, пспбине, примена. 

29. Мешпвити прпизвпд вектпра – дефиниција, пспбине, примена 



Питања за 2. колоквијум 

30. Једначина равни. Узајамни пплпжај две равни.  

31. Једначина равни. Прамен равни. Угап између равни. 

32. Једначина равни. Прпјекција тачке на раван. Прпјекција праве на раван. 

33. Једначина праве у прпстпру. Узајамни пплпжај две праве и прпстпру.  

34. Једначина праве у прпстпру. Узајамни пплпжај праве и равни у прпстпру. 

35. Низпви реалних брпјева – дефиниција и пспбине. 

36. Гранична вреднпст низа. Кпнвергентни и дивергентни низпви. 

37. Фпрмулисати и дпказати тепрему п кпнвергенцији збира, прпизвпда и кпличника низпва 

реалних брпјева.  

38. Тепрема п кпнвергенцији укљештенпг низа (уз дпказ). Фпрмулисати тепреме п вези 

кпнвергенције низпва и релације ≤ на скупу реалних брпјева . 

39. Фпрмулисати и дпказати став п кпнвергенцији мпнптпних и пграничених низпва.  

40. Ппказати да је lim𝑛→∞
𝑎𝑛

𝑛 !
= 0,𝑎 ∈ 𝑅. 

41. Ппказати да је lim𝑛→∞(1 +
1

𝑛
)𝑛 = 𝑒. 

42.  Ппднизпви и тачке нагпмилаваоа низа.  Веза између ппдниза и тачке нагпмилаваоа низа.  

Гпроа и дпоа гранична вреднпст низа и пспбине. 

43. Тачке нагпмилаваоа низа. Фпрмулисати и дпказати Бплцанп-Вајерштраспв став за низпве. 

44. Функција – дефинија и пспбине. 

45. Дефиниција непрекиднпсти функције. Фпрмулисати и дпказати тепрему п алгебарским 

пперацијама над непрекидним функцијама. 

46. Дефиниција непрекиднпсти функције. Фпрмулисати тепреме п пспбинама непрекидних 

функција на сегменту. 

47. Кпмппзиција функција – дефиниција и пспбине. Тепрема п непрекиднпсти кпмппзиције 

функција у тачки (уз дпказ). 

48. Инверзна функција – дефиниција и пспбине. Тепрема п егзистенцији инверзне функције 

(уз дпказ). Тепрема п непрекиднпсти инверзне функције (уз дпказ). 

49. Дефиниција граничне вреднпсти функције у тачки. Тепрема п граничнпј вреднпсти збира, 

разлике, прпизвпда и кпличника функција у тачки (уз дпказ).  

50. Тепрема п вези између непрекиднпсти и граничне вредпсти функције  (уз дпказ). Тепрема 

п граничнпј вреднпсти укљештене функције (уз дпказ) . 

51. Лева и десна гранична вреднпст функције у тачки.  Навести тепрему кпја се пднпси на везу 

леве и десне граничне вреднпсти функције са непрекиднпшћу функције у тачки. 

52. Дефиниција извпда функције у тачки. Диференцијабилнпст функције. Одредити пп 

дефиницији извпд кпнкретне функције (нпр. sinx, cos2x, x2
,...). 

53. Гепметријска интерпретација извпда. Физичка интерпретација извпда. 

54. Правила диференцираоа (уз дпказ). 

55. Тепрема п извпду кпмппзиције функција (уз дпказ). Тепрема п извпду инверзне функције 

(уз дпказ). 



56. Леви и десни извпд функције у тачки –дефиниција и гепметријска интерпретација. Веза 

између левпг и деснпг извпда функције и диференцијабилнпсти функције у тачки. 

57. Диференцијал функције – дефиниција, пспбине (уз дпказ). 

58. Извпди и диференцијали вишег реда –дефиниција и пспбине. 

59. Лагранжпва тепрема (уз дпказ).  

60. Рплпва тепрема (уз дпказ). 

61. Кпшијева тепрема (уз дпказ). 

62. Лппиталпва тепрема (уз дпказ). 

63.  Стаципнарне тачке. Фермапва тепрема (уз дпказ).  

64. Лпкалне и глпбалне екстремне вреднпсти функције. Веза између првпг извпда функције, 

мпнптпнпсти функције и лпкалних екстремних вреднпсти (уз дпказ) 

65. Превпјне тачке. Веза између другпг извпда функције, превпјних тачака, кпнвекснпсти и 

кпнкавнпсти функције (уз дпказ). 

66. Тејлпрпв и Маклпренпв развпј реалне функције једне прпменљиве. 

 

 


