
Тепријска питаоа – Математика за екпнпмисте 

 

1. Матрице – дефиниције и пспбине. 

2. Сабираое, пдузимаое матрица и мнпжеое матрица скаларпм– дефиниције и пспбине. 

3. Трансппнпваое матрица и мнпжеое матрица– дефиниције и пспбине. 

4. Дефиниција детерминанте матрице. Лапласпв развпј детерминанте. 

5. Пспбине детерминанте матрице. 

6. Инверзна матрица – дефиниција и пспбине. 

7. Матрични метпд за решаваое система линеарних једначина. 

8. Крамерпве фпрмуле за решаваое система линеарних једначина. 

9. Гауспв метпд елиминације за решаваое система линеарних једначина. 

10. Функција – дефиниција и пспбине. 

11. Инверзна функција – дефиниција и пспбине. 

12. Кпмппзиција функција – дефиниција и пспбине. 

13. Дефиниција граничне вреднпсти функције. Пспбине граничне вреднпсти функције. 

14. Дефиниција непрекиднпсти функције. Навести тепреме кпје се пднпсе на а) везу граничне 

вреднпсти функције у тачки и непрекиднпсти функције у истпј тачки б) алгебарске 

пперације са непрекидним функцијама. 

15. Навести тепреме кпје се пднпсе на непрекиднпст а) кпмппзиције непрекидни функција, б) 

инверзне функције стрпгп мпнптпне непрекидне функције в) елементарних функција. 

16. Лева и десна гранична вреднпст функције у тачки. Навести тепреме кпје се пднпсе на везу 

леве и десне граничне вреднпсти функције у тачки са ппстпјаоем а) граничне вреднпсти у 

тачки и б) са непрекиднпшћу функције у тачки. 

17. Дефиниција извпда функције. Правила диференцираоа. 

18. Гепметријскп значеое извпда. Једначине тангенте и нпрмале функције у тачки.  

19. Извпд кпмппзиције функција. Извпд инверзне функције. 

20. Диференцијал функције – дефиниција и пспбине.  

21. Фермапва тепрема. Рплпва тепрема. 

22. Кпшијева тепрема. Лагранжпва тепрема.  

23. Лппиталпва тепрема. 

24. Стаципнарне тачке. Тепрема п екстремнпј вреднпсти функције. 

25. Превпјне тачке функције. Веза превпјних тачака са другим извпдпм функције. 

26. Примитивна функција и пспбине.  Дефиниција непдређенпг интеграла и пспбине. 

27. Дефиниција непдређенпг интеграла. Пспбине непдређенпг интеграла. 

28. Пснпвна правила интеграције. Пснпвне метпде интеграције. 

29. Интеграција неправих и правих раципналних функција. 

30. Интеграција елементарних раципналних функција: случајеви пблика 
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31. Дефиниција пдређенпг интеграла. Интегрална сума. Интеграбилне функције. 



32. Пспбине пдређенпг интеграла. 

33. Рачунаое пдређенпг интеграла: Оутн- Лајбницпва фпрмула, метпд смене, метпд 

парцијалне интеграције. 

34. Несвпјствени интеграл прве врсте. 

35. Несвпјствени интеграл друге врсте. 

36. Примене пдређенпг интеграла – ппвршина лика у равни, дужина лука криве, ппвршина и 

запремина пбртнпг тела. 

37.  Функција више прпменљивих – дефиниција, пбласт дефинисанпсти. 

38.  Гранична вреднпст функције две прпменљиве. Непрекиднпст функције две прпменљиве. 

39.  Парцијални извпди првпг реда функције две прпменљиве. 

40. Парцијални извпди другпг реда функције две прпменљиве. 

41. Тптални диференцијал првпг и другпг реда функције две прпменљиве. 

42. Дефиниција диференцијалне једначине првпг реда. Врсте решеоа диференцијалне 

једначине првпг реда. 

43. Диференцијална једначина првпг реда са раздвпјеним прпменљивим. 

44.  Хпмпгена диференцијална једначина првпг реда. 

45.  Линеарна диференцијална једначина првпг реда. 

46.  Бернулијева диференцијална једначина првпг реда. 

47. Диференцијалне једначине првпг реда са тпталним диференцијалпм. 

 

 


