ТЕСТ ЗА ИНТЕРНА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО ПОСЛЕ ПРВА ГОДИНА
I. Елементарна математика
1. Да се пресмета вредноста на алгебарскиот израз
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2. Да се најде множеството на сите реални решенија на равенката log2(x2+1)<1.
3. Радиусите на основите и бочниот раб на прав отсечен конус се 3 cm, 11 cm и 17 cm. Да се најде неговата
површина.
4. Да се определи реалниот дел на комплексниот број даден со изразот
5. Ако
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и tg(α) = -11/12, да се најде sin(α).
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6. Да се скицира графикот на функцијата
вредност на сегментот [2,5].

+ 6 − 5 и да се најдат нејзината најголема и најмала

+
− 10 + 17 = 0. Да се напише равенката на кружницата во канонска
7. Дадена кружница има равенка:
форма и оттаму да се најдат координатите на центарот и радиусот на кружницата.
8. Правата q ја сече правата p, чија равенка е
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+ 3 во точката M(0,3) под прав агол. Да се напише

равенката на правата q и да се најде нејзиниот пресек со оската x.
9. Да се поедностави изразот
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II. Виша математика
10. Да се определи lim

→0
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11. Да се најдат првиот и вториот извод на функцијата tg(x2)
12. Да се реши интегралот 10
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13. Да се најде волуменот на телото добиено со ротација на параболата y=4-x2 околу y-оската и отсечено со
рамнината y=0.
III. Механика
14. Да се најдат реакциите кај носачот прикажан на сл. 1, како и пресечните големини (нападниот момент на
свиткување, трансферзалната и аксијалната сила) во точката C.
15. Воз поаѓа од станицата и се движи по праволиниски хоризонтален колосек со константно забрзување од 1/9
m/s2. Да се најде после колку време и на колкаво растојание неговата брзина ќе биде еднаква на 72 km/h.
16. Да се определи забрзувањето со кое што се спушта товарот А, како и силата во конецот AB (сл. 2). Триењето
во макарата и во тркалата да се занемарат.

