ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
МАТУРСКИ ИСПИТ
Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.
A. Заједнички део обухвата предмете који су обавезни за све ученике средњих стручних школа, а
према програму који су остварили у току четворогодишњег образовања:
1. Српски језик и књижевност
B. Посебни део обухвата:
1. матурски практичан рад са усменом одбраном рада,
2. усмени испит из изборног предмета.
1.Матурски практичан рад састоји се из пројекта, израде дела машине, уређаја, инсталације,
макете и сл., утврђивања квара или неисправности уређаја, инсталације, макете и сл., сервисирање
уређаја, инсталације, макете и сл.
Садржаји практичног рада, односно његови задаци дефинишу се из садржаја програма
стручних предмета из следећих области карактеристичних за образовни профил процесног управљања:
• Електричне машине са испитивањем
• Електричне инсталације и осветљења
• Управљање електромоторним погоном
• Електрично покретање
• Микроконтролери
• Програмабилни логички контролери
Садржаји усмене провере знања проистичу из садржаја програма матурског практичног рада и
односе се на знања из предмета (области) из којих је рађен матурски практичан рад.
2. Испит из изборног предмета:
• Математика
• Електрична мерења и мерења у електроенергетици
• Електроника и енергетска електроника
• Електричне машине са испитивањем
• Управљање електромоторним погоном
• Електрично покретање
• Микроконтролери и програмабилни логички контролери
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Испитна питања из предмета: МАТЕМАТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Логичке операције.
Пресликавање (дефиниција, производ, инверзно
пресликавање).
Пропорционалност (директна, обрнута,
продужена,%).
Подударност троуглова.
Вектори и операције са њима.
Значајне тачке троугла.
Изометријске трансформације (осна симетрија,
централна симетрија, транслација, ротација).
Конструкција троугла.
Сличност троуглова (примена сличности на
правоугли троугао).
Тригонометријске функције оштрог угла,
основни тригонометријски идентитети.
Решавање правоуглог троугла.
Алгебарски изрази (трансформације, операције
са полиномима).
Алгебарски разломци и операције са њима.
Линеарна функција.
Линеарне једначине са једном непознатом,
систем две линеарне једначине са две непознате,
дискусија.
Линеарне неједначине, систем неједначина.
Степен и корен.
Комплексан број.
Квадратне једначине (биквадратне, ирационалне,
системи квадратних једначина).
Вијетова правила.
Дискриминанте и дискусије решења кв.
једначина.
Квадратна функција.
Квадратне неједначине.
Тригонометријске функције произвољног угла,
свођење на оштар угао.
Графици тригонометријских функција
(y=аsin(bx+c), y=аcos(bx+c)).
Адиционе формуле (функције збира, разлике,
двоструког угла, половичног угла, претварање
збира и разлике у производ и обрнуто).
Тригонометријске једначине.
Решавање косоуглог троугла (синусне и
косинусне теореме).
Експоненцијална функција.
Експоненцијална једначина.
Логаритам и његова својства.

32.
33.
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54.
55.
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62.

Основна правила логаритмовања.
Логаритамске једначине.
Рогљасте површи-површине и запремина.
Обртне површи (ваљак, купа, зарубљена купа,
површина, запремина).
Сфера и лопта.
Производи вектора (скаларни, векторски,
мешовити).
Подела дужи у размери, дужине дужи, површина
троугла.
Различити облици једначине праве, однос две
праве, растојање тачке и праве.
Једначина кружнице, однос праве и кружнице
(задатак).
Једначина елипсе, однос праве и елипсе.
Једначина хиперболе, однос праве и хиперболе
(задатак).
Једначина параболе, однос праве и параболе
(задатак).
Математичка индукција (задатак).
Аритметички низ (задатак).
Геометријски низ (задатак).
Гранична вредност низа.
Бесконачни геометријски ред.
Операције са комплексним бројевима у
тригонометријском облику (Маврова формула).
Граничне вредности функције (дефиниције,
особине).
Асимптоте графика функције.
Извод функције (по дефиницији, правила о
изводу).
Једначине тангенте функције y=f(x) у тачки.
Примена извода на испитивање тока функције
(монотоност, екстреми, превојне тачке)(задатак).
Метода смене (задатак).
Метода парцијалне интеграције (задатак).
Примена одређеног интеграла на израчунавање
површина.
Примена одређеног интеграла на израчунавање
запремине обртних тела.
Елементи комбинаторике (пермутације,
варијације, комбинације-са и без понављања).
Биномни образац (задатак).
Вероватноћа догађаја (збир, пресек, условна).
Тотална вероватноћа и Бајесова формула.
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