
Техничка школа  Пожега 31210 Пожега, Вука Караџића 6 тел/факс: 031/714-134
Регионални центар за континуирано образовање одраслих

e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com www.tehnickaskolapozega.edu.rs х

Испитна питања за ТКУ
Ред.
број

Н а з и в  п р е д м е т а
(техничар за компјутерско управљање)

испити по разредима
први други трећи четврти

1. Српски језик и књижевност
2. Енглески језик
3. Социологија
4. Филозофија
5. Историја
6. Музичка уметност
7. Ликовна култура
8. Физичко васпитање
9. Математика

10. Рачунарство и информатика
11. Географија
12. Физика
13. Хемија
14. Екологија и заштита животне средине
15. Устав и права грађана
16. Машински материјали
17. Техничко цртање
18. Механика
19. Електротехника и електроника
20. Компјутерска графика
21. Машински елементи
22. Технологија обраде
23. Технолошки поступци са контролом
24. Хидраулика и пнеуматика
25. Моделирање машинских елемената и конструкција
26. Технологија за компјутерски управљане машине
27. Програмирање за компјутерски управљане машине

28. Аутоматизација производње и флексибилни производни
системи

29. Организација рада
30. Пројектовање технолошких система
31. Практична настава
32. Верска настава/грађанско васпитање
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

наставни програм за ванредне ученике првог разреда средње стручне школе
4.степена – обавезни део

1. Бановић Страхиња - епска народна песма
2. Девојка бржа од коња - народна приповетка
3. Лаза Лазаревић - Први пут с оцем на јутрење
4. Софокле: Антигона - трагедија (одломак)
5. Еп о Гилгамешу (одломак – 8. Плоча)
6. Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по

Матеју (Страдање и васкрсење Христово). III.
7. Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика
8. Сава Немањић (Св. Сава) - Житије Св. Симеона (одломак), Болест и смрт Св.

Симеона
9. Јефимија - Похвала кнезу Лазару
10. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
11. Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и легенде - избор). Српска

девојка - народна песма
12. Кнежева вечера - народна песма
13. Марко пије уз рамазан вино - народна песма
14. Диоба Јакшића - народна песма
15. Ропство Јанковић Стојана - народна песма
16. Бој на Мишару - народна песма V.
17. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
18. В. Шекспир - Ромео и Јулија
19. Сервантес - Дон Кихот (одломак)
20. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
21. Молијер - Тврдица
22. Д. Киш - Рани јади
23. Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве

Опште напомене. Испит из српског језика се састоји из писменог и усменог дела.
Кандидати су У ОБАВЕЗИ да ишчитају дела У ЦЕЛИНИ (није прикладно изаћи на
испит читајући препричана дела и(ли) интерпретације!).

Литература:
Љ. Николић, Б. Милић, Ст. Величковић
- Читанка за 1. разред  средње школе
- Интерпретације из књижевности I (приручник – препоручено)

Стручно веће професора српског језика



Техничка школа  Пожега 31210 Пожега, Вука Караџића 6 тел/факс: 031/714-134
Регионални центар за континуирано образовање одраслих

e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com www.tehnickaskolapozega.edu.rs х

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

наставни програм за ванредне ученике другог разреда 4. степена – обавезни део

1. Просветитељство
2. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део)
3. Јован Стерија Поповић: Тврдица
4. РОМАНТИЗАМ
5. Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин (одломци, писма)
6. Хенрих Хајне: Лорелај
7. Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском

рјечнику);
8. Вук Стефановић Караџић: сакупљач народних умотворина (О подјели и постању

народних пјесама)
9. Петар Петровић Његош: Горски вијенац
10. Бранко Радичевић: Кад млидија‘ умрети
11. Ђура Јакшић: На Липару (Вече, Поноћ)
12. Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци
13. Јован Јовановић Змај: Јутутунска народна химна
14. Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute
15. Лаза Костић: Santa Maria della Salute
16. РЕАЛИЗАМ
17. Оноре де Балзак: Чича Горио
18. Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор
19. Јаков Игњатовић: Вечити младожења
20. Милован Глишић: Глава шећера
21. Лаза Лазаревић: Ветар
22. Радоје Домановић: Данга
23. Бранислав Нушић: Народни посланик
24. Симо Матавуљ: Поварета
25. Војислав Илић: Сиво, суморно небо
26. Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина
27. Иво Андрић: Мост на Жепи

Опште напомене. Испит из српског језика се састоји из писменог и усменог дела.
Кандидати су У ОБАВЕЗИ да ишчитају дела У ЦЕЛИНИ (није прикладно изаћи на
испит читајући препричана дела и(ли) интерпретације!).
Литература:
Љ. Николић, Б. Милић
- Читанка за 2. разред  средње школе

Стручно веће професора српског језика
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

наставни програм за ванредне ученике трећег разреда
4. степена – обавезни део

1. МОДЕРНА (Модерна у европској и српској књижевности, импресионизам и
симболизам)

2. Шарл Бодлер: Албатрос
3. Антон Чехов: Ујка Вања
4. Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (предговор)
5. Алекса Шантић: Вече на шкољу
6. Јован Дучић: Јабланови
7. Милан Ракић: Искрена песма
8. Милан Ракић: Долап
9. Владислав Петковић Дис: Тамница
10. Владислав Петковић Дис: Можда спава
11. Сима Пандуровић: Светковина
12. Антун Густав Матош: Јесење вече
13. Бора Станковић: Коштана
14. Бора Станковић: Нечиста крв
15. Петар Кочић: Мрачајски прото
16. Милутин Бојић: Плава гробница
17. Душан Васиљев: Човек пева после рата
18. Милош Црњански: Суматра
19. Милош Црњански:  Прва књига сеоба
20. Момчило Настасијевић: Туга у камену
21. Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
22. Вељко Петровић: Салашар
23. Растко Петровић: Људи говоре
24. Исидора Секулић: Госпа Нола
25. Ернест Хемингвеј: Старац и море
26. Иво Андрић: На Дрини ћуприја

Опште напомене. Испит из српског језика се састоји из писменог и усменог дела.
Кандидати су У ОБАВЕЗИ да ишчитају дела У ЦЕЛИНИ (није прикладно изаћи на
испит читајући препричана дела и(ли) интерпретације!).

Литература:
Љ. Николић, Б. Милић и др.
- Читанка за 3. разред  средње школе
- Историја књижевности 3
- Граматика за средње школе

Стручно веће  професора српског језика
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

наставни програм за ванредне ученике четвртог  разреда
4. степена – обавезни део

1. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
2. Албер Ками: Странац
3. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор из поезије)
4. Самјуел Бекет: Чекајући Годоа
5. Васко Попа: Каленић
6. Добрица Ћосић: Корени
7. Иво Андрић: Проклета авлија
8. Меша Селимовић: Дервиш и смрт
9. Време смрти I део
10. Данило Киш: Енциклопедија мртвих (приповетка)
11. Душан Ковачевић: Балкански шпијун
12. Виљем Шекспир: Хамлет
13. Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна
14. Л. Х. Борхес: Чекање
15. Васко Попа: Очију твојих да није
16. Васко Попа: Манасија
17. Миодраг Павловић: Реквијем
18. Миодраг Павловић: Научите пјесан
19. Бранко Миљковић: Свест о песми

Опште напомене. Испит из српског језика се састоји из писменог и усменог дела.
Кандидати су У ОБАВЕЗИ да ишчитају дела У ЦЕЛИНИ (није прикладно изаћи на
испит читајући препричана дела и(ли) интерпретације!).

Литература:
Љ. Николић, Б. Милић и др.

- Читанка за 4. разред  средње школе
- Историја књижевности 4
- Граматика за средње школе

Стручно веће  професора српског језика
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Програм:
МАТЕМАТИКА – 1. разред

IV степен
1. Логика и скупови

2. Реални бројеви

3. Пропорционалност величина

4. Рационални алгебарски изрази

5. Увод у геометрију

6. Изометријске трансформације; вектори

7. Линеарне једначине и неједначине; линеарна функција

8. Хомотетија и сличност

9. Тригонометрија правоуглог троугла

1. Испитати да ли је следећа формула таутологија: ))qp(q()qp( 

2. Oдредити скупове:
{ 2 8} { 3 4} { 2 5 11}A x x N x B x x Z x C x x N x              

а затим одредити скуп )\()( CACB  .

3. У скупу природних бројева дата је релација : ( , ) ( је паран број)a b a b    .
Испитати да ли је релације  релација еквиваленције.

4. Нека су функције f и g, које пресликавају RR дефинисане формулама
42)(  xxf и 2)( xxg  . Проверити да ли су ове функције бијективна

пресликавања.

5. Нека је   12  xxf . Одредити:  0f , 5
6

f
 
 
 

, 5
6

f
  
 

,  1xf ,  xf 2 .

6. Дате су функције:   52  xxf ,   35  xxg . Одредити fg  , ff  и 1f .

7. Радећи дневно по 8 часова, 21 радник за 6 дана изради 720 металних профила. За
колико ће дана 28 радника, радећи по 7 часова дневно израдити 1260 профила?
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8. Поделити летву дужине 456 m на три дела тако да њихове дужне буду

пропорционалне бројевима
12
7,

8
9,

3
2 .

9. Неко је отплатио 12% свог дуга и остало му је још да отплати 42848 динара.
Колико је износио дуг на почетку?

10. Свеже грожђе садрже 90% воде, а суво 12%. Колико килограма сувог грожђа се
може добити од 22 kg свежег?

11. Применом формула за разлику квадрата, збир кубова и разлику кубова раставити
на чиниоце:

а)
9

4
4

9 22 yx
 б)    22 125236  xx в)

278
1 3x
 г)  33 1027,0  xx

12. Користећи формуле за квадрат и куб бинома раставити на чиниоце следеће
полиноме:

а) 22 164025 yxyx  б)
16
1

2
12  xx в)

3223 2754368 yxyyxx 

13. Наћи количник и остатак при дељењу полинома:
   5 4 3 2 22 5 2 12 9 2 : 3 2x x x x x x x      

14. Наћи највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац за полиноме:
    2222 ,, bababa 

15. Извршити назначена сабирања и одузимања разломака:

a) 2 2
3 2a a ax

a x a x a x
 

  
б) 2 2

2 3 9
4 8 16 16

a a

a a a a

 
 

   

16. Средити дате изразе:

а)
3 2

3 2
27 3 9:
27 3 9

a a a

a a a

  
  

б)
 

 

23 2 3

4 34 2

x y xy

x y x y


17. Средити дате изразе:

а)

ba

ab
31

13




б)

yx

y

yx

x
x

x

x

x












22
62
39

62
10

18. Доказати да је троугао АВC подударан троуглу А1В1C1 ако и само ако је b = b1 и
с = с1 и

1cc tt  .

19. Дати су у равни вектори cba
 ,, . Конструисати векторе:

а) cbav

1 б) cbav

 4322  в) cbav
 2

4
1

2
1

3 
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20. Дат је правилни шестоугао АВCDЕF. Нека је pAB

 и qAF


 . Изразити помоћу

p
 и q

 векторе EFEDCDBC ,,, .

21. Средња линија троугла паралелна је са трећом страницом и једнака њеној
половини. Доказати.

22. Ако су 052 и 068 унутрашњи углови неког троугла, израчунати углове које
образују по две симетрале унутрашњих углова у овом троуглу.

23. Израчунати углове паралелограма ако је један угао три пута већи од суседног
унутрашњег угла.

24. Одредити дужину мање основице једнакокраког трапеза, ако је она једнака бочној
страници, обим трапеза је 28, а средња дуж 9.

25. Тачкама А и В круг је подељен на два кружна лука који стоје у размери 5:7.
Израчунати периферијске углове који одговарају кружним луковима.

26. У тетивном четвороуглу два унутрашња угла на једној страници износе 1520 и
1340. Одреди друга два угла четвороугла.

27. Дати троугао АВC пресликати у троугао А'В'C' централном симетријом са центром
симетрије у тачки А, а затим добијени троугао пресликати у осно симетричан
троугао А''В''C'' у односу на праву АC. Троугао А''В''C'' пресликати транслацијом за
вектор AB у троугао А'''В'''C'''.

28. Решити једначину: xxxx 413)3)(3()2( 2 

29. Решити једначину по x где је а параметар:    xaaxa 32523 

30. Решити неједначину: 3 0
4

x

x






31. Нацртати графике функција:

а) 1
2
1)(  xxf ; б) 32)(  xxf ; в)

13)(  xxf ;

32. Решити системе једначина:

а)







1096
532

yx

yx
б)






52)1(4)32(3
916)232(2)12(5

yxyxyx

yxyxyx

33. Решити систем неједначина: 2)12(27)52(2),34(415)2(36  xxxxx

34. Олуја поломи стабло висине 16 m и при том му врх додирне земљу 8 m далеко од
стабла. На којој се висини поломило стабло?

35. Катете троугла АВC су 10 и 24, а обим сличног троугла А'В'C' је 90. Израчунати
странице троугла А'В'C'.
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36. Нека су а и b катете, с хипотенуза, hc хипотенузина висина, р управна пројекција
катете а на хипотенузу и q управна пројекција катете b на хипотенузу. Одредити
непознате елементе скупа  qphcba c ,,,,, ако је: 48,0,8,0  chb .

37. Одредити остале тригонометријске функције ако је: а)
5
3sin  ; б) 2tg 

38. Израчунати:
а) 0 0 0 0(6sin 45 4cos 45 ) (3tg45 2ctg45 )  б)

0 0 0 0(2sin 30 4cos 60 ) (3tg30 3ctg60 ) 

39. Дата је хипотенуза правоуглог троугла cmc 6 и угао 030 . Израчунати остале
странице троугла помоћу тригонометријских функција.

40. Доказати да за све оштре углове x важи: 1
cos

1
cos

1






 





  tgx

x
tgx

x

41. Упростити израз:    22 ctgtgctgtg xxxx 

Литература:

1. Математика 1 (програми са четири часа наставе математике недељно)
Павле Миличић и др.
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 21177

2. Збирка решених задатака из математике 1
Вене Богославов
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 21125
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Програм
МАТЕМАТИКА – 2. разред

IV степен
1. Степеновање и кореновање; комплексни бројеви

2. Квадратна једначина и квадратна функција

3. Експоненцијална и логаритамска функција

4. Тригонометријске функције

42. Израчунати:

 
1

3
22

5
31

4
3

3
11

























43. Извршити назначене операције:
31 1

2 32 2:a a a a


 

   
       

   

44. Извршити назначене операције:    3 42 3 1:b b b b 

45. Рационалисати:
225
225




46. Ако је iz 421  и iz 322  , израчунати: 21 zz  , 21 zz  , 21 zz  ,
2

1

z

z .

47. Решити једначину: 034 2  xx
48. Решити једначину: 049 2 x
49. Решити једначину: 0442  xx
50. Решити једначину: 012  xx
51. Решити једначину:    321  xx

52. Решити једначину:   22 51 xx 

53. Решити једначину: 043 24  xx

54. Одредити природу решења: 0
3
13

6
112  xx

55. Одредити једнaчину чија су решења: ix  51 и ix  52

56. Решити систем:

045
1

2 



yxx

xy
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57. Решити систем:

412
25

22

22





yx

yx

58. Скратити разломак:
483

44
2

23




xx

xxx

59. Скицирати график функције: 782  xxy

60. Одредити интервале на којима функција расте, односно опада: 12112 2  xxy

61. Одредити нуле, екстремне вредности и координате темена следећих квадратних
функција:
а)   2 1 2 3y x x x    б)   2 3y x x  

62. Решити једначину: 125  xx

63. Решити неједначину: 0102 2  xx

64. Решити неједначину: 0
54
12 2





x

x

65. Одредити вредности за m тако да корени дате квадратне једначине буду реални и
различити:   01222  xmmx , 0m .

66. Решити неједначину:    03432 2  xxx

67. Решити систем неједначина: 2 24 21 0, 8 9 0x x x x      

68. Нацртати график функција: а) xy 2 б) xy 2log

69. Решити експоненцијалну једначину:
2 1 1

1
2 4 64

8

x x

x

 






70. Решити експоненцијалну једначину: 10 2 4 16x x  

71. Решити експоненцијалну једначину: 2 1 15 5 250x x  

72. Решити неједначину:
2 4 10000,3

27
x x 

73. Израчунати вредност израза: 8logloglog 234 .

74. Решити једначину:   4log
2
13log2log x
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75. Наћи x ако је: 2 8 2
20log 2 log log 2
3

x x x   .

76. Израчунати:

а)
2
1log

4
1 x б) 3

8
1log x

77. Одредити домен и нуле функцијe:    2log 5 13 6af x x x   

78. Одредити остале тригонометријске функције ако је:

а)
5
3sin  ; б) 2tg 

79. Упростити израз:    22 ctgtgctgtg xxxx 

80. Претворити углове у степене односно радијане и представити на
тригонометријском кругу:

а)
6

11 ; б) 0405

81. На тригонометријском кругу представити sin и cos следећих углова:

а)
4
 ; б)

4
5 ; в) 030

82. Одредити знак производа:
4

3ctg
3

tg
4

ctg225tg 0 








83. Израчунати:
а) 0105sin ; б) 075cos

84. Израчунати:
2

ctg420tg
2

7cos750sin 00 


85. Упростити израз:
x

x

2cos1
2sin



86. Решити једначину:   0cos
4

sin 





  


xx

__________________________

Литература:

3. Математика 2 (програми са четири часа наставе математике недељно)
Бранимир Шешеља и др.
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 22177

4. Збирка решених задатака из математике 2
Вене Богославов
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 22128
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Програм:
МАТЕМАТИКА – 3. разред

IV степен

1. Полиедри

2. Обртна тела

3. Вектори

4. Аналитичка геометрија

5. Линеарно програмирање

Матрице и детерминанте*

6. Математичка индукција; низови

7. Комплексни бројеви и полиноми
* Само за образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање

87. Дате су две коцке, чије су ивице cm18 и cm24 . Израчунати запремину оне коцке
чија је површина једнака збиру површина датих коцки.

88. Запремина правилне шестостране призме је 33540 cm , а висина призме је cm10 .
Израчунати површину призме.

89. Права правилна четворострана призма има висину cm16 и површину 2370 cm .
Израчунати основну ивицу.

90. Израчунати површину и запремину праве тростране једнакоивичне призме ивице
cma 8 .

91. Запремина правилне шестостране пирамиде је 3324 cm а бочна ивица пирамиде је
cm5 . Израчунати површину пирамиде.

92. Израчунати површину и запремину праве правилне четворостране зарубљене
пирамиде чије су основне ивице cm10 и cm4 , а висина cm7 .

93. Израчунати површину и запремину праве правилне тростране пирамиде ако је
основна ивица cma 12 , а бочна cms 16 .

94. У коцку ивице cma 8 уписан је ваљак. Израчунати површину и запремину
ваљка.

95. Правоугаоник дужине cm13 и ширине cm4 обрће се око дужине правоугаоника.
Израчунати површину и запремину насталог тела.
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96. Једнакокраки троугао чија је основица cm8 , а крак cm12 , ротира око основице.
Израчунати површину и запремину насталог тела.

97. Израчунати запремину праве купе ако је дата површина 2216 cmP  и омотач
2135 cmM  .

98. Запремина кофе је 10,5 литара. Пречници основе дна и отвора су cm16 и cm28 .
Одредити дубину кофе.

99. Ако је запремина полулопте 318 cm , израчунати њену површину.

100. Лопта се котрља праволинијски без клизања. Ако се обрне 10 пута на путу дужине
cm628 , израчунати површину и запремину лопте  14,3 .

101. Дата су темена троугла  10,6A ,  6,8 B и  4,4C , одредити у координатном
систему положај тих тачака. Израчунати дужине тежишних дужи.

102. Израчунати површину паралелопипеда конструисаног над векторима  1,1, 1a  
 и

 2, 1,2b  


.

103. Доказати да су вектори  1,3,2a  
 ,  2, 3, 4b   


,  3,12,6c  
 компланарни.

104. Тачке  1,2, 1A  ,  0,1,5B ,  1,2,1C  и  2,1,3D припадају једној истој равни.
Доказати.

105. Израчунати запремину паралелограма конструисаног над векторима  0,1,1a 
 ,

 1,0,1b 


,  1,1,0c 
 .

106. Једначину праве 1
73


yx довести на:

а) експлицитни
б) имплицитни
в) нормални облик

107. Кроз тачку  5,2A повући праву:
а) паралелно
б) нормално
према правој 053  yx .

108. Одредити једначину праве која пролази кроз тачку  1,4 A и кроз пресек правих
42  yx и 5 yx .

109. Одредити полупречник и координате центра кружнице 0248622  yxyx , а
затим нацртати у координатном систему ту кружницу.

110. Одредити положај праве 102  yx и кружнице 04222  yxyx .
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111. Написати једначину кружнице чији је центар у пресеку правих линија
2 15 0x y   и 3 17 0x y   , а садржи тачку  9, 5A  .

112. Из дате тачке  6,0P  ван кружнице 2 2 9x y  конструисане су тангенте на
кружницу. Написати њихове једначине.

113. Одредити полуосе а и b криве 4002516 22  yx и нацртати је.

114. Одредити једначину елипсе која садржи тачке  6,4M и  8,3N  .

115. Одредити положај тачке  4,2 6E  у односу на елипсу
2 2

1
48 36
x y
  .

116. Написати једначину тангенте елипсе која је нормална на праву: 2 22 54x y  ,
4 0x y   .

117. Написати једначину тангенте хиперболе у својој тачки М: 2 2 40x y  ,  ,9M x .

118. Кроз жижу параболе 2 10y x конструисана је тетива нормално на њену осу.
Одредити дужину тетиве.

119. Написати аритметички низ ако је 145 a , 3d .

120. Написати аритметички низ ако је 207 a , 176 a .

121. Наћи збир првих 36 чланова аритметичког низа: –8, –3, 2, ...

122. Наћи d и n ако је дато: 21 a , 22na , 90nS .

123. Наћи аритметички низ ако важи релација:

14
20

29

63




aa

aa

124. Написати неколико чланова геометријског низа ако је дато: 41 a и 2q . Наћи
8a ?

125. Написати неколико чланова геометријског низа ако је дато:
4
1

5 a ,
2
1
q .

126. Израчунати збир првих 12 чланова геометријске прогресије: 2, 4, 8, 16, ...

127. Израчунати 1a и q геометријске прогресије ако је дато 102 a , 3207 a .

128. Израчунати n и nS ако је дато: 31 a , 2q , 96na .
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129. Математичком индукцијом доказати:     1 2
1 2 2 3 3 4 ... 1

3
n n n

n n
 

        

130. Доказати да је  n n N   2 1 3 13 5 2 0 mod 17n n   
131. Претворити комплексни број у тригонометријски облик 1z i  .

132. Дати су комплексни бројеви 1 4 2 cos sin
4 4

z i
    

 
и 2

2 3 3cos sin
2 4 4

z i
    

 
.

Одредити 1 2z z z  .

133. Дати су комплексни бројеви  1 2 cos 75 sin 75z i   и  2 2 cos30 sin 30z i   .

Одредити 1

2

z
z

z
 .

134. Применом Моавровог обрасца израчунати 6z ако је 2 cos sin
18 18

z i
    

 
.

135. Израчунати 3 1 .

136. 1 Користећи Крамерове формуле решити систем линеарних једначина:
2 3 1

2 4 6 2
2 6 4

x y z

x y z

x y z

  
   

   

137. * Решити једначину:
2 4 9

2 3 0
1 1 1

x

x 

Литература:

5. Математика 3 са збирком задатака за четворогодишње стручне школе: машинску,
електротехничку, саобраћајну, грађевинску, рударску, дрвопрерађивачку и
хемијску
Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 23177

6. Збирка решених задатака из математике 3
Вене Богославов
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 23128

1 Само за образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање
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Програм:
МАТЕМАТИКА – 4. разред

IV степен

1. Функције

2. Извод функције

3. Интеграл; Диференцијалне једначине

4. Комбинаторика

5. Вероватноћа и статистика

1. Одредити област дефинисаности:   a)
65

12
2 



xx

x
y ,   b)

16
1

4 



x

x
y

2. Одредити област дефинисаности:   a)
24

1
x

y


 ,     b)
2
1




x

x
y .

3. Одредити област дефинисаности:   a)  2
2 1log xy  ,   b) 1log  xy

4. Ако је   11 2  xxf , наћи  xf ,  0f ,  1xf .

5. Одредити инверзну функцију за датe функцијe: a)
3
24




x

x
y , b) 210  xy , c)

 1log  xy

6. Израчунати граничну вредност:
x

x
x

11lim
0




.

7. Израчунати граничну вредност:
352

2lim 2

2

1 


 xx

xx
x

.

8. Израчунати граничну вредност:
x

x
x 2sin

3sinlim
0

.

9. Израчунати граничну вредност:
x

x x

x
2

1
1lim 










.

10. Одредити асимптоте графика функције:
1

2




x

x
y .

11. Одредити асимптоте графика функције: 2

2

41
1

x

x
y




 .



Техничка школа  Пожега 31210 Пожега, Вука Караџића 6 тел/факс: 031/714-134
Регионални центар за континуирано образовање одраслих

e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com www.tehnickaskolapozega.edu.rs х

12. Одредити извод функције: 23 2 6
12
xx

y  .

13. Одредити извод функције:
2

4
2

3





x

x
y .

14. Одредити извод функције:    321  xxxy .

15. Одредити извод функције: xxxy cossin  .

16. Одредити извод сложене функције:  2512  xy .

17. Одредити извод сложене функције:  xy tgarc .

18. Одредити извод сложене функције: xxy tg .

19. Одредити извод сложене функције:
x

x
y





1
1ln .

20. Одредити извод сложене функције: 22  xxey .

21. Одредити други извод функције: xy tg .

22. Одредити други извод функције: xy 2sin .

23. Одредити други извод функције: xy sinarc .

24. Испитати ток и нацртати график функције: 42 xxy  .

25. Испитати ток и нацртати график функције:
1

2




x

x
y .

26. Наћи неодређени интеграл:  



dx
x

x 21 .

27. Наћи неодређени интеграл:  dxx2tg .

28. Наћи неодређени интеграл:  
dx

xx

x

sincos
2cos .

29. Наћи неодређени интеграл:   xx

dx
22 cossin

.

30. Методом смене наћи интеграл:   dxxxe 23

.
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31. Методом смене наћи интеграл:  xx

dx

ln
.

32. Методом смене наћи интеграл:  
dx

x

x

12 .

33. Методом смене наћи интеграл:   dxxx cossin3 .

34. Методом парцијалне интеграције наћи интеграл:  dxx xe2 .

35. Методом парцијалне интеграције наћи интеграл:  dxxx cos2 .

36. Методом парцијалне интеграције наћи интеграл:  dxxx ln2 .

37. Методом парцијалне интеграције наћи интеграл:  dxxtgarc .

38. Израчунати: 
2

0

2sin



dxx .

39. Израчунати: 
2

0

3 dxxe .

40. Израчунати: 
1

4

ln dxx .

41. Развити бином: a)
5

32






 

yx ,    b)  63 xx 

42. Развити бином: a)  7222  xx ,    b)  51 i .

43. Израчунати коефицијент уз 23ba у развијеном облику бинома  554 ba  .

44. Одредити трећи члан развијеног бинома  11
325  .

45. Одредити број пермутација скупа  6,5,4,3,2,1A које почињу са 12 и исписати
их.

46. Написати све комбинације треће класе скупа  edcbaA ,,,, и израчунати њихов
број по формули.

47. Колико има троцифрених бројева који се могу написати од цифара 0, 1, 2, 3, 4, 5
при чему су у једном броју све цифре различите.
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48. Колико има троцифрених бројева који се могу написати од цифара 0, 1, 2, 3, 4, 5
при чему се цифре могу понављати.

49. У кутији се налази 10 куглица нумерисаних бројевима 1, 2,..., 9, 10. Истовремено
се извлаче 3 куглице. Колико различитих резултата извлачења се може добити?

50. Дат је скуп  3,2,1A . Одредити број свих шестоцифрених бројева у чијем се
запису цифра 1 појављује два пута, цифра 2 три пута, а цифра 3 једанпут.

Литература:

7. Математика 4 са збирком задатака за гимназије природно-математичког смера и
општег типа и стручне школе са четири часа наставе математике недељно
Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 24177

8. Збирка решених задатака из математике 4
Вене Богославов
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, каталошки број 24128
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БИОЛОГИЈА

1. Вируси
2. Бактерије
3. Органски састојци ћелије
4. Ћелијске органеле
5. Једро и хромозоми
6. Типови исхране
7. Фотосинтеза
8. Гени, генотип и фенотип
9. Основна правила наслеђивања
10. Промене у структури и броју хромозома
11. Утицај средине на изазивање наследних промена
12. Наследне болести човека
13. Еколошки фактори (појам, дејство, значај, класификација)
14. Животна форма – адаптација на различите услове живота
15. Еколошка ниша –појам, примери и савремена схватања
16. Појам биотопа и животног станишта
17. Појам популације и њене основне одлике
18. Биосфера – јединствени еколошки систем Земље
19. Загађивање и заштита животне средине
20. Загађивање ваздуха. Заштита ваздуха од загађивања
21. Загађивање вода. Заштита вода од загађивања
22. Загађивање земљишта. Заштита земљишта од загађивања
23. Загађивање хране. Заштита хране од загађивања
24. Радиоактивно загађивање и заштита
25. Бука и заштита од буке

Напомена: Уколико је кандидат имао предмет Екологија и заштита животне средине
(имају га обично у првој години смерови трећег степена), онда кандидат учи од 1. до 12.
питања, а оцена коју је имао из предмета Екологија и заштита животне средине улази у
оцену из предмета Биологија, тј. рачуна се.

Литература:

 Биологија за I и II разред средње школе – др Драгослав Маринковић, мр Катица
Пауновић, мр Вељко Терзија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд;

 Екологија и заштита животне средине за I разред средњих стручних школа – др
Иво Савић, мр Вељко Терзија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
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ГЕОГРАФИЈА

1. Предмет проучавања, подела и значај друш.географије
2. Увод у демографију и извори података о демог. развоју
3. Порекло људске врсте на Земљи. Екумена и анекумена
4. Број становника, густина насељености и пораст светског становништва
5. Демографска транзиција и пројекција становништва света
6. Природно кретање становниш. и популациона политика
7.Економска структура становништва
8. Религија и култура; Светска религија
9. Просторна мобилност становништва као показатељ развијености света
10. Положај, типови и функционална класификација насеља
11. Урбанизација као светски процес; Конурбације и мегалополиси
12. Формирање политичке карте света
13. Савремени политичко геог. процеси у свету
14. Послеиндустријско доба; Глобално повезивање и односи Севера и Југа
15.Глобална међузависност фактора развоја у геог. простору и глобализација светске
привреде
16. Нова научно-технолошка револуција;Развој информатике
17. Индустрија и животна средина. Индустријски и технолошки паркови
18. Европска унија
19. Привредне интеграције у Европи и  у свету
20. Светска банка и ММФ
21.Уједињене нације
22. Европски макрорегиони
23. Русија и њено окружење
24.Пацифички регион
25. Кина нова економска сила
26. Јужна Азија (Индија), демографски и економски проблеми
27.Африка јужно од Сахаре (регион сиромаштва)
28. Англоамерика-постиндустрјско друштво
29. Латинска Америка-економски потенцијал и полит. Промене
30. Мултинационалне компаније-политички утицај и локације
31. Политичке и економске карактеристике савременог света
32. Србија и савремени процеси у Европи и свету

Литература:
Географија за I  и   II разред средњих стручних школа

Аутор: Мирко Грчић
Издавач: Завод за уџбенике , Београд
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

I разред

1. Групна припадност
2. Толеранција и дискриминација
3. Гласине
4. Дебата и дијалог
5. Сарадња
6. Стилови поступања у конфликтима
7. «Извини»
8. Насиље у нашој околини
9. Вршњачко насиље
10. Насиље у школи

II разред

1. Правила ученика у учионици
2. Врсте права (дечија права)
3. Сукоб права
4. Одговорност одраслих
5. Одговорност деце и младих
6. Кршење права детета
7. Партиципација ученика у школи
8. Заштита права детета

III разред
1. Појам демократије
2. Подела власти
3. Појам грађанина (грађанке)
4. Грађански активизам
5. Грађанско и цивилно друштво
6. Надлежност Народне скупштине
7. Планирање локалне акције
8. Појам политике

IV разред
1. Медији као извор информација
2. Веродостојност медијских информација
3. Разумевање и тумачење медијских порука
4. Шта је информација од јавног значаја
5. Планирање каријере и улазак у свет рада
6. Где сам сада и где желим да стигнем
7. Разговор са послодавцем
8. Писање радне биографије
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ВЕРСКА НАСТАВА

за 1. разред

1. Хришћанство – Црква као заједница
2. Христос – посредник између Бога и света
3. Света Литургија – присутни Христос
4. Вера и атеизам
5. Проблем сазнања
6. Познање Бога кроз Исуса Христа
7. Литургијско – подвижничко искуство вере
8. Лична заједница са Богом – основ вере у Бога
9. Вера – знање – живот
10. Заједница са Богом – основ живота
11. Бог као биће заједнице
12. Личност или индивидуа
13. Религија или црква
14. Слобода у љубави
15. Истина као личност
16. Црква у свом есхатолошком стању – истински начин постојања света
17. Црква као будуће царство Божије – циљ света
18. Подвиг – предуслов припадања цркви
19. Бог је независан од света
20. Свет – дело воље Божије
21. Бог је створио свет ни из чега са циљем да он постане учесник Божијег живота и

да тако постане Царство Божије
22. Истина света – Царство Божије
23. Икона и истина разлика између црквеног и световног сликарства

Л и т е р а т у р а:

Православни катихизис за први и други разред средње школе, Игњатије Мидић
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ВЕРСКА НАСТАВА

за 2. разред

1. Вера у Бога у Старом Завету
2. Вера у Бога у Новом Завету
3. Један Бог је Отац – конкретна личност (библијска и светоотачка сведочанства)
4. Један Бог је Отац – конкретна личност (богословско објашњење)
5. Исус Христос – Син Божији (библијска и светоотачка сведочанства)
6. Исус Христос – Син Божији (сотериолошки значај Оваплоћења Христовог)
7. Исус Христос – Син Божији (антрополошки значај Оваплоћења Христовог)
8. Свети Дух – треће лице Свете Тројице (библијска и светоотачка сведочанства)
9. Свети Дух – треће лице Свете Тројице (улога Духа Светога у икономији спасења

до Вазнесења Христовог)
10. Свети Дух – треће лице Свете Тројице (улога Духа Светога у икономији спасења

после Вазнесења Христовог)
11. Тумачење вере у свету Тројицу као једног Бога
12. Старојелинско, философско схватање бића
13. Јединство и мноштво
14. Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе (библијска и светоотачка

сведочанства)
15. Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе (богословско објашњење

монархије, проблем субординације)
16. Личност и индивидуа
17. Хришћанство и Црква
18. Црква – истина као заједница
19. Црква – заједница будућег века
20. Православна иконографија као приказ есхатолошког постојања света
21. Религија или црква

Л и т е р а т у р а:

Православни катихизис за први и други разред средње школе, Игњатије Мидић
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ВЕРСКА НАСТАВА

за 3. разред

1. Тајна Христова – јединство Бога и света као цљ стварања
2. Христос – истинити Бог и истинити Човек
3. Христово страдање и смрт као последица првородног греха
4. Васкрсење Христово ( Бог Отац је Духом васкрсао Христа)
5. Превазилажење смрти као плод личне заједнице Бога и Човека у Христу
6. Исус Христос као нови Адам
7. Јединство природе у Христу
8. Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом
9. Дух Свети у тајнама – Крштења и Миропомазања
10. Дух Свети у тајнама – Рукоположења
11. Литургија – икона истинског постојања света
12. Царство Божије – заједничко дело Свете Тројице
13. Природна разлика (али не и одељеност) између Бога и твари
14. Апостолско прејемство у контексту Литургије
15. Епископ – Икона Христова
16. Остале службе у Цркви као икона царства Божијег (презвитер – иконе апостола,

ђакони, лаици… )
17. Литургија као икона будућег века
18. Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији

Л и т е р а т у р а:

Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, Игњатије Мидић
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ВЕРСКА НАСТАВА

за 4. разред

1. Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено)
2. Хришћанско схватање историје (поједини аспекти)
3. Есхатон – Царство Божије
4. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје
5. Циљ стварања света (библијска и светоотачка сведочанства)
6. Циљ стварања света (богословско тумачење)
7. Царство Божије као Литургија
8. Помесна Црква (њена структура као структура Царства Божјег)
9. Однос помесне (локалне) и васељенске Цркве
10. Јединство Цркве у Епископу и Евхаристији
11. Литургијски контекст Апостолског Прејемства
12. Јединство цркве на васељенском нивоу
13. Теологија православне уметности (православна уметност у контексту Литургије и

Царства Божјег)
14. Теологија православне уметности (конкретни примери у сликарству, музици)
15. Теологија православне уметности (конкретни примери у архитектури,

књижевности)
16. Црква и свет (њихов однос)

Л и т е р а т у р а:

Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, Игњатије Мидић
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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV СТЕПЕН
I разред

Udžbenik - Solutions pre-intermediate Oxford University Press   Unit 1- 5
autori :Tim Falla i  Paul A. Davis

1. Present Simple Tense
2. Present Continuous Tense
3. Constrasting Present Simple and Present Continuous Tense
4. Describing personality
5. Negative prefixes for Adjectives (-im, -ir, -dis, -il, -un, -in)
6. What does your musical taste say about you? (reading and comprehension)
7. Personal Profile (present yourself: name, age, personality, hobbies, interesets, leisure activities,

home town)
8. Past Simple Tense
9. Past Continuous Tense
10. Contrasting Past Simple and Past Continuous Tense
11. Talking about sports (collocations, equipment, favourite sports)
12. Surfing Superstar (reading and comprehension)
13. What did you do last week? (spreaking activity)
14. Quantifiers (some, any, (a) few, (a) little, much, many, a lot of)
15. Basic rules for using articles (a/an, the, -)
16. Who wants to be a farme? (reading and comprehension)
17. Comparison of Adjectives
18. Talking about films (adjectives for describing films, genres, talking about your favourite films)
19. Shaken and stirred – How did they do that? (reading and comprehension)
20. Present Perfect Tense
21. Present Perfect and Past Simple
22. Bids to become famous (reading and comprehension)
23. How to write a formal letter (starting and ending a letter, register...)
24. Talking about shops and shopping (types of shops, where to buy different items, payment)
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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV СТЕПЕН
II разред

Udžbenik - Solutions pre-intermediate Oxford University Press
autori :Tim Falla i  Paul A Davis          Unit 6- 10

1. How techie are you (electronic devices, collocations, digital literacy)
2. Will and Going to (future forms)
3. Social networks (electronic obsessions - positive and negative effects of the Internet)
4. Zero Conditional (form and use)
5. Brainwaves (reading and comprehension)
6. Adverbs
7. Making, accepting, and declining offers/invitations
8. Body language (collocations, phrasal verbs)
9. Modals: must, mustn’t and needn’t
10. First Conditional (form and use)
11. Don’t get fooled again (reading and comprehension)
12. Planet Earth – Natural disasters
13. Noun suffixes
14. Second Conditional (form and use)
15. Proud of their dustbin (reading and comprehension)
16. Expressing wishes (I wish/ If only...)
17. Collision Course (reading and comprehension)
18. Talking about your town problems (air pollution, homelessness, crime, litter...)
19. Crime collocations  and vocabulary
20. Past Perfect Tense
21. The Legend of Robin Hood (reading and comprehension)
22. Reported speech
23. Cyber Crime (reading and comprehension)
24. The Passive (present and past simple)
25. William Shakespear (reading and comprehension)
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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV СТЕПЕН
III разред

Udžbenik - Solutions intermediate student's book      Oxford University Press
autori : Tim Falla i  Paul A Davis                          UNIT 1- 5

1. Fashion (clothes: patterns, shape, texture, materials...)
2. Order of adjectives_
3. Contrasting aspects of the present tense
4. Big brother- looking out for you? (reading and comprehension)
5. Hearing Colours (reading and comprehension)
6. Introduce yourself – speaking activity
7. Differences between formal and informal letter
8. Contrasting aspects of the past tense
9. Used to for past habits
10. Identity crisis (reading and comprehension)
11. Narrative time expressions (once upon a time, suddenly, first...) – tell us about something

interesting that happened to you
12. The world of work (hours of work, activities at work, pay)
13. Defining relative clauses
14. Non-defining relative clauses
15. Reversing roles (reading and comprehension)
16. Collocations and phrasal verbs with WORK
17. Parts of the body  description
18. Past simple and present  perfect contrast
19. A healthy appetite? (reading and comprehension)
20. Present perfect continious and present perfect simple
21. All in the mind ( reading and comprehension)
22. Homonyms
23. Giving advice using expressions(If I were you,.. I your position...,It would be a good idea..ect)
24. Are you a computer geek?  Reading and comprehension ( Zero conditional)
25. Speculating and predicting using modals may ,might,could and phrases to agree and disagree
26. Future perfect and future continuous
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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА IV СТЕПЕН
IV разред

Udžbenik - Solutions   Intermediate student's book     Oxford University Press
autori :TimFalla i  Paul A Davis Unit 5 – 10

1. Reported speech (statements)
2. Reported speech (questions)
3. Kaspar Hauser (reading and comprehension)
4. Verbs with two objects
5. Idioms with head and heart
6. Comparison of Adjectives and Adverbs
7. Talking about imaginary situations (I wish..., the second conditional)
8. Can science help you find love? (reading and comprehension)
9. Pros and cons of being an only child (speaking activity)
10. Travelling (means of transport...)
11. Compound nouns – transport
12. Passive voice
13. Explorers (reading and comprehension)
14. Travelling with friends (reading and comprehension)
15. Describe your dream destination (speaking activity)
16. Third Conditional
17. The world’s luckiest man (reading and comprehension)
18. The world of art (artists, artistic activities, compound nouns)
19. Participle clauses
20. Music festivals (reading and comprehension)
21. Book review (plot, characters...)
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ФИЗИКA

Први разред - четврти степен

1. Референтни систем
2. Тренутна брзина, убрзање
3. Кружно кретање
4. Класичан принцип сабирања брзина
5. Други Њутнов закон
6. Трећи Њутнов закон
7. Инерцијални и неинерцијални системи референције
8. Скаларни и векторски производ вектора
9. Динамика ротационог кретања
10. Динамика кружног кретања
11. Рад и снага
12. Кинетичка и потенцијална енергија
13. Контракција дужине, дилатација времена
14. Зависност масе од брзине
15. Врсте физичких поља
16. Њутнов закон гравитације
17. Јачина гравитационог поља
18. Кулонов закон
19. Сличности Fg и Fe
20. Електростатичко поље – Е, Φ, φ
21. Општи карактер закона одржања
22. Унутрашња енергија, први принцип термодинамике
23. Закон одржања масе и енергије у класичној физици
24. Величина молекула
25. Хуков закон
26. Површински напон
27. Бојл-Мариотов закон, основна једначина гасног стања
28. Геј-Лисаков, Шарлов закон
29. Други принцип термодинамике

Литература:

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за
I разред четворогодишњих стручних школа,
з а сва подручја рада осим медицинске и текстилне школе и ветеринарског
техничара, Драгиша Ивановић и др., ЗУ Београд
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ФИЗИКA

Други разред - четврти степен

1. Магнетно поље. Флукс
2. Лоренцова сила
3. Амперова сила
4. Електромагнетна индукција
5. Самоиндукција
6. Кретање наелектрисаних честица у магнетном пољу
7. Хармонијске осцилације
8. Слободне, принудне осцилације. Резонанција
9. Затворено осцилаторно електрично коло
10. Настанак и својства електромагнетних таласа
11. Принцип суперпозиције. Покретни и стојећи таласи
12. Елементи акустике
13. Дифракција, поларизација и дисперзија светлости
14. Фотоефекат
15. Де Брољева релација. Дифракција електрона
16. Радефордов модел атома
17. Боров модел атома
18. Квантни бројеви
19. Спектар водониковог атома
20. Појам о рендгенском зрачењу
21. Спонтано и стимулисано зрачење
22. Електронска теорија метала
23. Полупроводници
24. Нуклеарне силе. Дефект масе
25. Радиоактивни рапади језгра
26. Нуклеарне реакције
27. Појам о дозиметрији. Заштита од зрачења

Литература:

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе за
II разред четворогодишњих стручних школа,
з а сва подручја рада осим медицинске и текстилне школе и ветеринарског техничара,
Драгиша Ивановић и др., ЗУ Београд
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ХЕМИЈА  I РАЗРЕД

4. степен

1. Појам и врсте супстанци
2. Хемијски елементи, једињења и смеше
3. Хемијски симболи и формуле
4. Релативна атомска и релативна молекулска маса
5. Мол. Моларна маса
6. Структура атома.
7. Атомски и масени број
8. Изградња електронског омотача. Електронска конфигурација
9. Хемијске везе
10. Јонска веза
11. Ковалентна веза
12. Метална веза
13. Дисперзни системи (појам и врсте)
14. Масени процентни садржај раствора
15. Количинска концентрација
16. Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције)
17. Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу. Појам катализатора
18. Хемијска равнотежа
19. Раствори електролита
20. Јаки и слаби електролити
21. pH вредност
22. Оксидо- редукциони процеси (оксидација, редукција)
23. Оксидациони број
24. Оксидациона и редукциона средства
25. Електролиза и корозија

Литература:
С. Ђукић, Р. Николајевић, М. Шурјаковић
Општа хемија за I разред средње школе ,
Збирка задатака из хемије за I и II разред средње школе
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ХЕМИЈА  II РАЗРЕД

4. степен

1. Елементи и једињења 1. групе Периодног система елемената
2. Елементи и једињења 2. групе Периодног система елемената
3. Елементи и једињења 13. групе Периодног система елемената
4. Општа својства прелазних метала
5. Елементи и једињења  8., 9. и 10. групе Периодног система елемената
6. Елементи и једињења  6. и 7. групе Периодног система елемената
7. Елементи и једињења  11. групе Периодног система елемената
8. Елементи и једињења  12.  групе Периодног система елемената
9. Елементи и једињења  17.  групе Периодног система елемената
10. Елементи и једињења  16.  групе Периодног система елемената
11. Елементи и једињења  15.  групе Периодног система елемената
12. Елементи и једињења  14.  групе Периодног система елемената
13. Својства угљениковог атома
14. Формуле органских молекула
15. Функционалне групе и класификација према функционалним групама
16. Класификација угљоводоника према природи угљоводоничног низа
17. Алкани
18. Алкени
19. Алкини
20. Ароматични угљоводоници (арени)
21. Пластичне масе
22. Алкохоли
23. Феноли
24. Алдехиди
25. Кетони
26. Угљени хидрати
27. Карбоксилне киселине
28. Масти, уља и воскови
29. Амини
30. Аминокиселине и протеини

Литература:
Миливоје Ракочевић, Розалије Хорват
Хемија за за 2. разред трговинске школе
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

1. Које врсте уметности подразумевамо под ликовним уметностима
2. Шта је златни пресек
3. Које су примарне а које комплементарне боје, које су топле а које хладне боје које
су не боје
4. Како се зове чувени споменик у Микени
5. Како се зову три стила грчког стуба
6. Наведи сликарске технике
7. Наведи неколико чувених споменика грчке и римске културе
8. Како се зову два уметничка стила средњовековне уметности у Европи и у чему се
разликују
9. Наведи 5 српских средњовековних задужбина Немањића
10. Где и када се рађа стил ренесанса
11. Наведи неколико најзначајнијих ренесансних уметника и наведи њихова дела
12. Поређај хронолошки уметничке стилове од романике до 20 века
13. Наведи барокне уметнике
14. Којем, у етничком правцу, припадају Жак Луј Давид, Антонио Канова и Арса
Теодоровић
15. Наведи пет фрушкогорских манастира
16. Како се зове преовлађујући стил у Војводини током прве половине 19. века
17. Шта је Медузин сплав
18. На који начин су сликали импресионисти
19. Наведи два српска уметника прве половине 20 века
20. Наведи 3 најзначајнија представника постмодернизма у Француској

Литература:

Група аутора,
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе
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МУЗИЧКА КУЛТУРА I или II

1. Музика првобитног друштва
2. Прве цивилизације
3. Средњи век (византија, грегоријански корал)
4. Музика ренесансе
5. Музика барока, опера, настанак опере
6. Музички облици барока (свита, соната, концерт, фуга, ораторијум, пасија, кантата, барокна

миса)
7. Представници барока (Јохан Себастијан Бах, Георг Фридрих Хендл)
8. Музика класицизма
9. Музички облици класицизма (цикличан облик, сонатни облик, синфонија, соната, гудачки

квартет, концерт)
10.Представници класицизма (Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг Ван Бетовен)
11.Романтизам (представници, музички облици – соло песма, клавирска минијатура, концерт,

програмска музика, апсолутна музика, синфонијска поема)
12.Опера у Италији (Доницети, Белини, Верди)
13.Балет
14.Опера
15.Србија, Мокрањац, Коњовић, Маринковић
16.Џез музика (3 класична џез стила)
17.Mузика за филм
18.Забавна музика

Литература:

Уџбеник: Музичка уметност – Соња Маринковић
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РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
за I разред

a) Делови рачунарског система

1. Структура рачунарског система (појам хардвера и софтвера)
2. Улазни уређаји (миш, тастатура, скенер...)
3. Штампачи (врсте и карактеристике)
4. Монитори (врсте и карактеристике)
5. Процесор (функција и карактеристике)
6. Унутрашња меморија (RAM, ROM, CASHE)
7. Спољна меморија (HDD, FDD, CD/DVD)
8. Рачунарске картице (модем, графичка, звучна, мрежна...)
9. Остали уређаји (UPS, плотер...)

б)     Оперативни систем

1. Оперативни систем (појам, функције, врсте...)
2. Системски софтвер (преводиоци, везници, антивируси...)
3. Апликативни софтвер (појам, врсте)
4. Организација података на рачунару (датотеке и фолдери)
5. Елементи графичког окружења оперативног система
6. Начини задавања команди (menu, toolbar...)
7. Означавање и рад са clipboard-oм
8. Дијалошки прозори
9. Прозори за снимање и учитавање (Open, Save, Save As...)
10. Подешавање оперативног система (control panel)

ц) Обрада текста

1. Подешавање радног окружења
2. Припрема за унос текста (подешавање папира, слова...)
3. Обликовање текста
4. Рад са табелама
5. Рад са сликама

д) Презентације

1. Радно окружење програма
2. Основне етапе у изради презентације
3. Додавање и форматирање текстуалних објеката
4. Додавање и форматирање графичких објеката
5. Анимација објеката и прелаз између слајдова
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е) Рад са табелама

1. Појам радне табеле, радна књига, радни лист, адресе, референцирање
2. Унос података и аутоматско попуњавање
3. Уношење формула са аритметичким операцијама
4. Израда графикона
5. Припрема за штампу и штампање табеле

ф) Рачунарске комуникације

1. Начини комуникације међу рачунарима (комуникациони медијуми, уређаји и
софтвер)

2. Појам и врсте рачунарских мрежа
3. Топологија рачунарских мрежа
4. Интернет и интранет
5. Заштита рачунарских мрежа

На испиту кандидат добија три питања: једно теоријско (области - а) и ф) и два практична
(рад на рачунару, области - б), ц), д) и е).

Литература:
Никола Клем
Рачунарство и информатика за 1. разред  средњих стручних  школа, Завод за уџбенике,
Београд
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СОЦИОЛОГИЈА

III разред- ТКУ

1. Појам социологије
2. Предмет социологије
3. Сазнајни задатак социологије
4. Метод социологије
5. Фазе научног истраживања
6. Технике за прикупљање података
7. Технике за сређивање података
8. Технике за тумачење података
9. Развој социологије као научне дисциплине
10. Шта се од социологије очекивало када је формирана као наука
11. Рад
12. Подела рада
13. Друштвена производња
14. Друштвена репродукција
15. Структура и организација друштва
16. Димензије и елементи глобалне друштвене структуре
17. Друштвене групе
18. Породица
19. Етничке заједнице
20. Држава
21. Право
22. Култура
23. Цивилизација
24. Језик
25. Религија
26. Протеистичка веровања
27. Магија
28. Мит
29. Монотеистичке религије
30. Јеврејство
31. Хришћанство
32. Будизам
33. Ислам

Литература:

Милован Митровић, Сретен Петровић
Социологија за 3. разред стручних школа и 4. раз. Гимназије, ЗУНС, Београд
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
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МАШИНСКИ  МАТЕРИЈАЛИ
1. разред

1. Врсте и подела машинских материјала

2. Својства (особине) материјала

3. Хемијска својства (особине) материјала

4. Физичка својства (особине) материјала

5. Технолошка својства (особине) материјала

6. Испитивање механичких особина (Бринелова; Викерсова, Роквелова метода)

7. Технолошка испитивања материјала (испитивање на савијање; испитивање на

дубоко извлачење)

8. Испитивање материјала без разарања ( магнетна метода; радиографска метода)

9. Структура материјала (аморфна и кристална)

10. Кристализација метала и легура

11. Техничко гвожђе

12. Сирово гвожђе

13. Ливена гвожђа

14. Дијаграм стања Fe-Fe3C

15. Добијање и подела челика

16. Угљенични челици

17. Легирани челици

18. Означавање челика

19. Алуминијум и његове легуре (особине, примена, подела, врсте и означавање)

20. Бакар и његове легуре

21. Никл и његове легуре

22. Титан и његове легуре

23. Магнезијум и његове легуре

24. Композитни материјали

25. Мазива

26. Погонски материјали

Литература :

1. Машински материјали за први разред машинске школе – Александар Седмак, Вера
Шијачки-Жеревчић, Анђелка Милосављевић ; Завод за уџбенике , Београд
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ТЕХНOЛОШКИ ПОСТУПЦИ СА КOНТРOЛOМ
2. разред

1. Грешке при мерењу

2. Микометар

3. Компаратор

4. Механички угломер

5. Тригонометријска мерила

6. Мерење и контрола навоја

7. Базе и базирања

8. Шта је захват и какви могу бити

9. Врсте и избор припремака

10.Додаци при обради стругањем

11.Додаци за обраду бушењем

12.Израчунавање димензија сировог комада

13.Цртање цртежа припремка

14.Режими резања обраде стругањем

15.Трошкови обраде.

16. Израда задатка (у договору са предметним наставником)
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ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ
3. разред

1. Подела компјутерски управљаних система

2. Нивои управљања

3. Активности ручног програмирања

4. Координатни системи и карактеристичне тачке обрадног система

5. Носачи информација

6. Подела главних функција

7. Главне функције (G90, G91, G92, G94, G95)

8. Функције за дефинисање начина кретања

9. Циклус уздужне обраде

10. Циклус попречне обраде

11. Циклус резања навоја

12. Циклус израде жљеба

13. Циклус бушења и развртања

14. Подела помоћних функција

15. Измена и корекција алата (помоћна функција М06)

16. Режими рада и начини уношења програма у УЈ

17. Техничко технолошка документација

18. План обраде и план стезања

19. Операцијски лист и план алата

20. Корекције алата при попречној и уздужној обради
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ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА
3. разред

1. Да ли на КУ стругу можемо да вршимо спољашње и унутрашње стругање?

2. Објаснити разлику између брзог и радног хода код стругања.

3. Како се деле КУ стругови?

4. Како се деле КУ стругови према броју управљаних оса?

5. Објаснити револвер КУ стругове.

6. Главни делови КУ стругова.

7. Преносник, главно вретено и стезна главa.

8. Погонски системи за помоћна кретања.

9. Носач алата.

10. Мерни систем КУ струга.

11. Разлика између апсолутног и инкременталног мерног система.

12. Управљачка јединица.

13. Ручно управљање.

14. Карактеристичне (значајне) тачке обрадног система.

15. Регулисање броја обртаја главног вретена.

16. Регулисање посмака.

17. Измена алата.

18. Укључивање и искључивање средства за хлађење.

19. Уља – као средство за хлађење и подмазивање.

20. Емулзије – као средство за хлађење и подмазивање.

21. Координатни систем

22. G54

23. Режими обраде

24. Умеравање алата

25. M06

26. M03

27. M04

28. G01



Техничка школа  Пожега 31210 Пожега, Вука Караџића 6 тел/факс: 031/714-134
Регионални центар за континуирано образовање одраслих

e-mail: tehnickaskolapozega@gmail.com www.tehnickaskolapozega.edu.rs х

29. G02

30. G03

31. M30

32. M08

33. M09

34. G71

35. G70

36. G72

37. G73

38. Израда спољашњег навоја

39. Израда унутрашњег навоја

40. Умеравање обратка

41. Именовање новог програма

42. Пуштање машине у рад (укључивање)

43. Едитовање програма

44. Промена алата

45. Брзи ход

46. Бушење ручно програмирање

47. Обарање ивице

48. Пребацивање програма на УСБ са симулатора на машину

49. Укључивање – искључивање емулзије

50. Корекција алата

51. Power up

52. Нулта тачка

53. Апсолутни координатни систем

54. Инкрементални  координатни систем
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АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ
ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

Техничар за комјутерско управљање - 3. разред

1. Технички систем.

2. систем аутоматског управљања.

3. Врсте система аутоматског управљања.

4. Аутоматско регулисање.

5. Подела технолошких система.

6. Циљеви аутоматизације.

7. Нумерички управљане машине алатке-NUMA.

8. Обрадни центри.

9. Аутоматска измена алата.

10. Специјалне машине алатке.

11. Трансфер линија.

12. Транспорт на трансфер линијама.

13. Врсте управљачких јединица.

14. Интерполација.

15. Носачи података.

16. Корачни мотори.

17. Трофазни асинхрони мотори.

18. Мотори једносмерне струје.

19. Преносници за главна и помоћна кретања.

20. Системи за извршавање помоћних функција.

21. Мерни системи нумерички управљаних машина-подела и мерни елементи.

22. Манипулатори и индустријски роботи.

Литература :
2. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 1– Глигорије

Мирков
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ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА

Техничар за комјутерско управљање - 3. разред

1. Хидраулички систем-дефиниција, предности, недостаци, подела.

2. Физичка својства течности.

3. Хидростатички притисак.

4. Режими струјања течности.

5. Проток и средња брзина.

6. Једначина континуитета.

7. Бернулијева једначина.

8. Отпори струјању течности.

9. Хидраулички удар.

10. Пумпе-функција, подела.

11. Разводници-функција, подела, симболи.

12. Вентили-функција, подела.

13. Хидраулички мотори- функција, подела.

14. Функционалне шеме хидрауличких система.

15. Пнеуматски систем-предности, недостаци, подела.

16. Физичка својства гасова.

17. Компресори.

18. Припремна група за ваздух.

19. Пнеуматски разводници.

20. Пнеуматски вентили.

21. Пнеуматски мотори.

Литература :
3. Хидраулика и пнеуматика за машинске школе– Предраг Митровић

Хидраулика и пнеуматика за 3.р машинске школе- Драган Шкобаљ
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ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ
3. разред - ТКУ

1. Значај и задатак технологије, основни захтеви
2. Појам система и производног процеса
3. Квалитет обраде, тачност обраде, тачност мера, тачност облика површина и

међуспбног односа две или више површина
4. Класификација грешака обраде, грешке базирања, стезања, грешке машине алата и

прибора...
5. Кинематика кретања, основна кретања при обради резањем
6. Процес обраде резањем и појаве у зони резања
7. Геометрија резног алата
8. Хабање резног алата и постојаност алата
9. Обрада информације у НУ технологијама
10. Структура NC алатних машина, управљање, мерни и погонски систем NC алатних

машина
11. Геометријске основе ручног програмирање NC и CNC алатних машина
12. Апсолутни и инкрементални систем мерења
13. Машинска нулта и теферентна тачка, нулта тачка обрадка
14. Кинематски систем НУ машине
15. Манипулација алатима и припремцима на НУ машинама
16. Алати и прибори за НУ машине при обради резањем
17. Пројектовање обрадних и технолошких процеса за НУМА за обраду резањем
18. Конструктивна и технолошка анализа техничких цртежа
19. Избор врсте и редослада операције, алата и прибора
20. Ручно пројектовање технологије и програмирање обраде деформисањем
21. Нумерички управљани обрадни системи за неконвенционалне методе обраде
22. НУ мерне машине
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ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ
4. разред

1. Подела компјутерски управљаних система

2. Нивои управљања

3. Координатни системи и карактеристичне тачке обрадног система

4. Носачи информација

5. Подела главних функција

6. Главне функције (G90, G91, G92, G94, G95)

7. Подела помоћних функција

8. Помоћна функција М99

9. Измена и корекција алата (помоћна функција М06)

10. Израда радијуса различитог од 90°

11. Режими рада и начини уношења програма у УЈ

12. Техничко технолошка документација

13. План обраде и план стезања

14. Операцијски лист и план алата

15. Пројектовање технологије у АРТ програмском језику

16. Пројектовање технологије помоћу CAD/CAM  система

17. Функције за корекцију полупречника глодала

18. Циклус израде џепа

19. Корекција радијуса врха алата код обраде глодањем

20. Предности аутоматског програмирања
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АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ
ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

4. разред

1. Примена флексибилних производних система.

2. Нумеричко управљање.

3. CNC управљање.

4. DNC управљање.

5. Адаптивно управљање.

6. Флексибилни производни систем.

7. Компоненте флексибилног производног система

8. Конфигурација флексибилног производног система- машина алатка, FPM, FMC, FPS.

9. CAD-CAM системи.

10. Транспортни системи у флексибилном производном систему.

11. Индустријски роботи – појам и дефиниција робота.

12. Техничке карактеристике индустријских робота.

13. Типови структура индустријских робота.

14. Завршни механизми робота.

15. Могућности кретања робота, број степени слободе, редундантност и сингуларитети.

16.Кинематика манипулатора-унутрашње и спољашње координате.

17. Мерни системи робота.

18. Преносници.

19. Завршни уређаји.

20. Унутрашњи сензори робота.

21. Спољашњи сензори робота.

Литература :
4. Аутоматизација производње и флексибилни производни системи 2 – Глигорије

Мирков, Зоран Бакић
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
4. разред

1. Годишњи план предузећа
2. Оперативно планирање и терминирање
3. Производни капацитет-врсте капацитета
4. Распоред машина
5. Залихе, врсте залиха
6. Складишта, појам и врсте
7. Унутрашњи транспорт. Средства унутрашњег транспорта
8. Организација обезбеђења алата- складиштење и одржавање
9. Организација одржавања машина
10. Елементи студије рада
11. Појам норме и врсте норме
12. Цена коштања-утрошци и трошкови
13. Показатељи успешности пословања предузећа
14. Пословно-производни информациони систем
15. Организациона документација - радни налог, радна листа, требовање...
16. Менаџмент и предузетништво
17. Процес руковођења-функције менаџера
18. Маркетинг
19. Фактори радних услова
20. Ергономија

Литература :

Организација рада за IV разред машинске школе – Звонко Сајферт, Мирослав
Радосављевић, Милош Марјановић




