
Теоријска питања – Математика 2Б 

 

 

      Питања за први колоквијум: 

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

2. Дефиниција неодређеног интеграла. Особине неодређеног интеграла. 

3. Основна правила интеграције. Основне методе интеграције.  

4. Интеграција неправих и правих рационалних функција. 

5. Интеграција елементарних рационалних функција : случајеви облика 
𝐴

𝑎𝑥+𝑏
 ,  

𝐴
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(𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐)𝑘
  . 

6. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 

∫ 𝑅 (𝑥, √𝑎𝑥 + 𝑏
𝑛1

, … , √𝑎𝑥 + 𝑏
𝑛𝑘

) 𝑑𝑥 , ∫ 𝑅 (𝑥, √
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𝑛1
, … , √

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑

𝑛𝑘
) 𝑑𝑥 и њихове варијанте. 

7. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 

∫ 𝑅(𝑥, √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 )𝑑𝑥 (прва Ојлерова смена). 

8. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 

∫ 𝑅(𝑥, √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 )𝑑𝑥 (друга Ојлерова смена). 

9. Интеграција неких класа ирационалних функција: интеграли облика 

∫ 𝑅(𝑥, √𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 )𝑑𝑥 (трећа Ојлерова смена). 

10. Интеграција неких класа ирационалних функција облика ∫ 𝑅(𝑥, √𝑎2 − 𝑥2 )𝑑𝑥  , 

∫ 𝑅(𝑥, √𝑥2 − 𝑎2 )𝑑𝑥  , ∫ 𝑅(𝑥, √𝑎2 + 𝑥2 )𝑑𝑥  коришћењем тригонометријских смена. 

11. Интеграција тригонометријских функција: опште и специјалне тригонометријске смене. 

12. Интеграција тригонометријских функција облика ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥 𝑑𝑥,  где су 𝑚, 𝑛 ∈Z . 

13.  Дефиниција одређеног интеграла. Геометријска интерпретација одређеног интеграла. 

14. Особине одређеног интеграла. 

15. Рачунање одређеног интеграла: Њутн- Лајбницова формула, метод смене, метод 

парцијалне интеграције. 

16. Примене одређеног интеграла – површина лика у равни за експлицитно и параметарски  

задату функцију. 

17. Примене одређеног интеграла –дужина лука криве за експлицитно и параметарски  задату 

функцију. 

18. Примене одређеног интеграла – површина и запремина обртног тела за експлицитно и 

параметарски  задату функцију. 

19. Несвојствени интеграл прве врсте - дефиниције и особине . 

20. Несвојствени интеграл друге врсте - дефиниције и особине. 

 



Питања за други колоквијум: 

 

1.  Функција више променљивих – дефиниција, област дефинисаности. 

2. Гранична вредност функције две променљиве – дефиниција и особине. 

3. Непрекидност функције две променљиве– дефиниција и особине. 

4. Парцијални изводи првог реда функције две променљиве  - дефиниција и 

особине. 

4. Парцијални изводи другог реда функције две променљиве - дефиниција и 

особине. 

5. Диференцијабилност функције две променљиве – дефиниција и особине. 

6. Тотални диференцијал првог и другог реда функције две променљиве.  

7. Дефиниција диференцијалне једначине n-тог реда. Врсте решења 

диференцијалне једначине n-тог реда. 

8. Дефиниција диференцијалне једначине првог реда. Врсте решења 

диференцијалне једначине првог реда. 

9.  Диференцијална једначина првог реда са раздвојеним променљивим.  

10. Хомогена диференцијална једначина првог реда.  

11. Линеарна диференцијална једначина првог реда.  

12. Бернулијева диференцијална једначина првог реда. 

13. Диференцијална једначина другог реда која не садржи у .  

14. Диференцијална једначина другог реда која не садржи x .  

15. Задаци из економске математике (конкретан задатак долази на колоквијум и на 

усмени испит као једно од теоријских питања). 

 


