
Теоријска питања – Математика 2A 

 

1. Примитивна функција и особине.  Дефиниција неодређеног интеграла и особине. 

2. Дефиниција неодређеног интеграла. Основна правила интеграције. Основне методе 

интеграције.  

3. Дефиниција неодређеног интеграла. Интеграција рационалних функција. 

4. Интеграција елементарних рационалних функција. 

5. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 
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    и њихове варијанте. 

6. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 

                   (Ојлерове смене). 

7. Интеграција тригонометријских функција. 

8. Дефиниција и особине одређеног интеграла. 

9. Теорема о односу ограничености и интеграбилности функције на задатом затвореном 

интервалу (уз доказ). 

10. Теорема о односу непрекидности и интеграбилности функције на задатом затвореном 

интервалу (уз доказ). 

11. Теорема о односу монотоности и интеграбилности функције на задатом затвореном 

интервалу (уз доказ). 

12. Њутн Лајбиницова формула за одређивање вредности одређеног интеграла (уз доказ). 

13. Примене одређеног интеграла (површина ограничене области у равни, дужина лука криве, 

запремина и површина обртног тела). 

14. Несвојствени интеграл прве врсте - дефиниција и особине . 

15. Несвојствени интеграл друге врсте - дефиниција и особине. 

16.  Појам реда и основне особине.  Конвергентни и дивергентни редови. 

17. Редови са позитивним члановима: основни критеријум за конвергенцију. 

18. Редови са позитивним члановима: Кошијев и Деламберов критеријум. 

19.  Редови са позитивним члановима: Кумеров и Рабеов критеријум. 

20. Редови са позитивним члановима: Гаусов и Кошијев кондензациони критеријум. 

21. Редови са позитивним члановима:  интегрални критеријум. 

22. Конвергенција произвољног реда: Лајбницов критеријум. 

23. Конвергенција произвољног реда: Абелов и Дирихлеов критеријум. 

24. Дефиниција степеног реда и његове особине. Радијус конвергенције степеног реда. Коши 

Адамарова теорема за конвергенцију степеног реда. 

25. Конвергенција степеног реда: прва и друга Абелова теорема (уз доказ) 

26. Појам аналитичке функције. Примери. 

 

 



27. Дефиниција реалне функција од n независних променљивих . Гранична вредност и 

непрекидност функције n независних променљивих. 

28. Дефиниција реалне функција од n независних променљивих . Парцијални изводи и 

диференцијал функције од n независних променљивих. 

29. Теореме о односу диференцијабилности функције од n независних променљивих и 

непрекидности . 

30. Парцијални изводи вишег реда реалне функција од n независних променљивих. Теорема о 

једнакости мешовитих парцијалних извода. 

31. Извод реалне сложене функције од више реалних променљивих. 

32. Појам диференцијалне једначине. Опште и партикуларно решење. 

33. Диференцијална једначина првог реда са раздвојеним променљивим. 

34. Хомогена диференцијална једначина првог реда. 

35. Нехомогена диференцијална једначина првог реда. 

36. Линеарна диференцијална једначина првог реда. 

37. Бернулијева диференцијална једначина првог реда. 

38. Диференцијална једначина тоталног диференцијала. Интеграциони фактор. 

39. Линеарне диференцијалне једначине вишег реда. 

40. Лагранжов метод варијације произвољних констаната за решавање диференцијалних 

једначина. 

41. Хомогена диференцијална једначина вишег реда са константним коефицијентима. 

42. Нехомогена диференцијална једначина вишег реда са константним коефицијентима 


