
Теоријска питања – Математика 1Б 

 

Питања за 1. колоквијум 

1. Скупови бројева и њихове особине 

2. Биномна формула 

3. Принцип математичке индукције 

4. Уређени пар и уређена n-торка бројева. Декартов производ скупова 

5. Операције са скуповима и особине. 

6. Комплексни бројеви. Облици записа комплексног броја. 

7. Сабирање, одузимање, множење и дељење комплексних бројева – дефиниција и особине  

8. Степен комплексног броја. Муаврова формула 

9.  Кореновање комплексног броја 

10. Модуо комплексног броја – дефиниција и особине 

11. Коњуговани број комплексног броја – дефиниција и особине 

12. Операције са матрицама – дефиниције и особине 

13.  Дефиниција детерминанте матрице 

14. Особине детерминанте матрице 

15. Инверзна матрица – дефиниција и особине 

16. Матрични метод за решавање система линеарних једначина 

17.  Крамерове формуле за решавање система линеарних једначина 

18.  Гаусов метод елиминације за решавање система линеарних једначина 

 

 

Питања за 2. колоквијум 

19. Вектори – дефиниција и основне карактеристике.  

20. Када кажемо да су вектори а) једнаки б) колинеарни ц) компланарни? Навести примере 

колинеарних и компланарних вектора. 

21. Дефинисати операције сабирања, одузимања вектора и множење вектора скаларом. 

Навести особине ових операција. 

22.  Линеарна зависност и независност вектора. Примери. 

23. Скаларни производ вектора  

24. Векторски производ вектора  

25. Мешовити производ вектора  

26. Низови – дефиниција и особине 

27. Дефинисати граничну вредност низа и навести особине 

28. Тачка нагомилавања низа. Дивергентни низови. 

29. Функција – дефинија и особине 

30. Инверзна функција: дефиниција, особине, пример. 



31. Композиција функција: дефиниција, особине, пример. 

32. Дефиниција граничне вредности финкције. Навести теорему која се односи на везу 

граничне вредности функције са непрекидношћу функције у тачки 

33. Особине граничне вредности функције 

34. Лева и десна гранична вредност функције у тачки. Навести теорему која се односи на везу 

леве и десне граничне вредности функције са непрекидношћу функције у тачки 

35. Дефиниција извода функције. Одредити по дефиницији извод конкретне функције (нпр. 

sinx, cosx, x2
 или неке друге која ће бити задата) 

36. Дефиниција извода функције. Правила диференцирања. 

37. Геометријска интерпретација извода. Једначине тангенте и нормале функције у тачки. 

Одредити једначину тангенте и нормале функције у тачки (биће задате конкретна функција 

и тачка) 

38. Извод композиције функција. Извод инверзне функције. 

39. Диференцијал функције – дефиниција и особине. Одредити диференцијал конкретне 

функције (биће задата функција). 

40. Фермаова теорема. Ролова теорема. 

41. Кошијева теорема. Теорема средње вредности (Лагранжова теорема).  

42. Стационарне тачке. Теорема о екстремној вредности функције. 

43. Лопиталова теорема 

44. Асимптоте функције 

45. Превојне тачке. Веза превојних тачака са другим изводом функције. 

 

Напомена: на испит долазе сва горе наведена питања 1-45. 


