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Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију 

ПРАКТИКУМ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ФИЗИКОХЕМИЧАРЕ 

 

Начин оцењивања 

УКУПНО: максимално 100 поена 

Предиспитне обавезе 

предавања   максимално 15 поена 

вежбе   максимално 15 поена 

Студенти који нису положили испит у току текуће школске године морају поново 

слушати наставу (предавања и вежбе).  

Обавезно је похађање 70% вежби и предавања (према Статуту Факултета).  

Признаваће се само оправдања издата од стране Студентске поликлинике, предата 

асистенту или професору првог часа на коме је студент присутан након одсуства. 

Оправдање студенту не доноси поене за присуство предавањима/вежбама, али се 

рачуна за потребних 70% долазака који омогућавају излазак на испит. 

Испит: максимално 70 поена 

Испит се полаже писмено у испитном року према распореду испита за дату школску 

годину. Преписивање, причање и коришћење недозвољених средстава строго је 

забрањено. На испиту студент може код себе имати обичну оловку, хемијску оловку, 

гумицу и флашицу воде. Коришћење дигитрона није дозвољено на овом испиту. 

Тестове и папире за рад студент добија од асистента. Време трајања испита је два сата. 

Укупан број поена добија се сабирањем поена сакупљених на предиспитним обавезама и 

поена освојених на тесту. 

Оцена на основу укупног броја поена: 

0-50 поена   оцена 5    71-80 поена   оцена 8  

51-60 поена  оцена 6    81-90 поена   оцена 9  

61-70 поена  оцена 7    91-100 поена   оцена 10  

 

Полагање испита и упис оцена 

 Право на полагање испита имају студенти који су своје предиспитне обавезе 

испунили са 70 и више процената присуства предавањима и вежбама. 

 Испит може полагати само студент који је испит пријавио преко ФИС-а. 

Испуњеност тог услова проверава се непосредно пре почетка испита прозивањем 
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студената по списку пријављених за дати испитни рок. Студент који је започео 

полагање испита, а није га пријавио биће замољен да преда материјал који је прузео 

на почетку полагања и да напусти испит. 

 Уколико се ипак деси да студент регуларно преда урађене задатке, а накнадно се 

установи да није пријавио испит, испит му неће бити признат без обзира да ли га је 

положио или не. Ту контролу врши професор приликом уписа оцена у ФИС.  

 Након завршеног испита на сајту Факултета, на страници предмета објављују се 

решења задатака. 

 Након што се за сваког студента који је регуларно полагао испит утврди који је 

број поена добио на испиту, на сајту Факултета, на страници предмета објављује се 

укупан број поена које студент има (испит и предиспитне обавезе) и тренутна 

оцена. Истовремено се заказује и увид студената у рад и упис оцена у индекс. 

  Оцена коју је студент добио на испиту биће уписана у ФИС и књигу испита без 

обзира да ли је он присутан и да ли му је оцена уписана у индекс. Следећи упис 

оцена у индекс је могућ у термину који ће бити одређен за упис оцена у следећем 

испитном року 

 Студенти који нису задовољни оценом могу поднети захтев за поништење оцене у 

Студентској служби. 

 Захтев се прослеђује продекану за наставу, који доноси одлуку о захтеву студента. 

 Захтев за поништење оцене и поновно полагање мора се завршити у текућој 

школској години. Крајњи рок за подношење захтева за поништење оцене је први 

септембарски испитни рок. 

 Aкo се захтев позитивно реши, студент може пријавити и полагати испит у првом 

следећем року, а најкасније у последњем испитном року текуће школске године 

(други септембарски рок). 

 

Наставне јединице 

Приказан је оквиран редослед наставних јединица, који ће се прилагођавати у зависности 

од потреба наставе на Факултету за физичку хемију и потреба студената. 

 Линеарна функција 

 Степен и корен 

 Извод функције једне променљиве и више променљивих, парцијални извод 

 Извод сложене функције 

 Растављање полинома на чиниоце 

 Експоненцијална и логаритамска функција  

 Експоненцијалне једначине 

 Логаритамске једначине 

 Тригонометријске функције  
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 Тригонометријске једначине 

 Интеграли  

 Алгебарски изрази 

 Рационалне функције и њихова интеграција 

 Квадратна једначина  

 Решавање система једначина 

 Основи комбинаторике 

 Основи комплексних бројева 

 

Литература 

Материјал који се добија од асистента и професора. 

Збирке задатака из математике за средње школе, аутора: 

 Вене Т. Богославов 

 Живорад Ивановић, Срђан Огњановић  

 


