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По договору

Облици провjере знања и оцjењивање
Испитни елементи су
(а) Jедан колоквиjум током семестра и завршни испит коjи вриjеде по
45 поена.
(б) Посебно залагање и труд током наставе, као и изузетна рjешења
поjединих задатака се вреднуjу 10 поена.
Прелазна оцjена се добиjа ако jе коначан збир освоjених поена строго
већи од 45 поена.
У термину коjи jе званично предвиђен за завршни испит, студенти
имаjу могућност поправке колоквиjума, док у термину коjи jе званично
предвиђен за поправак завршног испита имаjу могућност поправке
завршног испита.
Ако студент поправља колоквиjум или завршни испит, онда
ће се резултат коjи оствари на поправном узимати као коначни
за таj дио испита.
Присуство настави jе пожељно али ниjе обавезно.
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Садржаj курса и план рада
Слиjеди преглед материjала и календар по коjем ћемо радити. Предложени
садржаj и план рада се може у одређеноj мjери промиjенити у току
извођења наставе.
I недjеља
Поjам неодређеног интеграла. Поjам одређеног интеграла. Површина и
удаљеност.
(Лекциjе 4.9, 5.1 и 5.2 [1])
II недjеља
Њутн-Лаjбницова формула; Основне технике интеграциjе: таблични
метод и метод смjене.
(Лекциjе 5.3, 5.4 и 5.5 [1])
III недjеља
Површина између двиjе криве; Запремина.
(Лекциje 6.1 и 6.2 [1])
IV недjеља
Разне технике интеграциjе: парциjална интеграциjа, тригонометриjска,
ирационалних функциjа.
(Лекциjе 7.1, 7.2, 7.4 и 7.5 [1])
V недjеља
Нумеричка интеграциjа; Несвоjствени интеграл.
(Лекциjе 7.7 и 7.8 [1])
VI недjеља
Први колоквиjум.
VII недjеља
Дужина лука и површина обртних тиjела.
(Лекциjе 8.1 и 8.2 [1])
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VIII недjеља
Редови; Интегрални тест и процjена суме.
(Лекциjе 11.2 и 11.3. [1])
IX недjеља
Поредбени тест; Алтернативни редови.
(Лекциjе 11.4 и 11.5. [1])
X недjеља
Количнички и корjенски тест; Стратегиjа тестирања конвергенциjе.
(Лекциjе 11.6 и 11.7. [1])
XI недjеља
Степени редови; Представљање функциjе помоћу степеног реда.
(Лекциjе 11.8 и 11.9. [1])
XII недjеља
Теjлорови и Маклоренови редови.
(Лекциjа 11.10. [1])
XIII недjеља
Фуриjерови редови; Фуриjерова трансформациjа. (Додатни
материjали)
XIV недjеља
Гранична вриjедност и непрекидност функциjа са више промjенљивих.
XV недjеља
Парциjални изводи функциjа са више пормjенљивих.
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XVI недjеља
Завршни испит.
XVII-XXI недjеља
Овjера семестра и упис оцjена; Допунска настава и поправни испитни
рок.

Академски интегритет
Сви испитни елементи мораjу бити рађени самостално уколико предметни
наставник не дефинише другачиjе. Предаjа домаћих задатака мора бити
у оквиру термина коjи jе дефинисан од стране предметног наставника
или асистента. Кашњење предаjе домаћег задака ће бити санкционисано
одузимањем 2.5 поена. Уколико се на тесту или домаћем задатку утврди
да jе студент користио недозвољена средства, одузима се цjелокупан
износ бодова коjи се односи на таj испитни елемент.
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