ПФ усменог испита – структура и бодовање
1. За сваку од половина градива из предмета М1, М2 и М3, ПФ ће се састојати из
два дела. Први део садржи 6 питања који се вреднују са по 2 поена. Други део
садржи једно питање које се вреднује са највише 6 поена.
Питања из првог дела могу се односити на дефиниције, формулације теорема, а
долазе у обзир и питања у којима се тражи навођење особина, правила, табличних
вредности, формула, једначина, као и „примењених формула“ (за задате параметре
написати формулу са замењеним одговарајућим вредностима).
Питање из другог дела односи се на доказ једне теореме која је у оквиру
постојећих (основних) испитних питања за обавезни део испита.
2. Студенти који су положили писмени део и пола усменог испита у ранијим
роковима полагаће преосталу половину усменог испита. Време за израду ПФ је 25
минута. Услови да би се положио испит су:
- најмање 12 на ПФ,
- најмање 51 за збир поена: писмени (колоквијум) + активност + усмени испит.
3. Студенти који су положили писмени део испита и нису положили ни један део
усменог испита полагаће обе половине усменог испита. Време за израду (две) ПФ
је 50 минута. Услови да би се положио испит су:
- најмање 25 поена за збир поена на обе ПФ, од чега најмање 10 поена на свакој
од њих,
- укупан број поена за збир: писмени (колоквијум) + активност + усмени испит,
мора бити најмање 51.
4. На допунско питање из првог или другог дела усменог испита могу одговарати
студенти који су на одговарајућој ПФ освојили најмање 15 поена. Излазак на овај
део усменог испита студенти ће потврдити путем електронске апликације која ће
бити активирана непосредно после објављивања резултата за ПФ.
5. Датуми полагања ПФ и упис оцене





Математика 1: 22.09. сала B103
Математика 2: 25.09. сала B009
Математика 3: 22.09. сала B103
Упис оцене за сва три предмета: 26.09. сала B009.

Детаљнији распоред полагања и уписа оцене ће бити објављен накнадно.
6. Напомене:



Професори задржавају право да поставе кратко додатно питање студентима
приликом уписа оцене. Зато је неопходно да студенти дођу лично на упис
оцене.
Студенти су обавезни да на ПФ донесу документа за идентификацију (индекс).

