
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Предмет: Рачунарски алати 

 

Пројектни задатак треба да садржи следеће: 

1. Уводну причу о MathCAD-у - Три задатка израђена у датом програму, где 
би први био произвољан, други неки произвољни систем једначина и трећи 
произвољна ф-ја са графичким приказом; 

 

2. Уводна прича о MathLAB-у - Седам задатака са произвољним вредностима 
(да не буде идентично као из књиге), од којих су комбинације задатака 
следеће: 

 сви студенти којима бр. индекса почиње са 0, 4, 8 (нпр: 01, 03, 09, 42, 
89,...) раде следеће комбинације: 

 са стране 99. раде задатак бр. 3; 

 са стране 115. раде задатак бр. 9. и 14; 

 са стране 116. раде задатак бр. 15. и 28; 

 са стране 127 раде задатак бр. 23. и 28. 

 

 сви студенти којима бр. индекса почиње са 1,5,9 (нпр.: 12, 102, 56, 93,...) 
раде следеће комбинације: 

 са стране 99. раде задатак бр. 2; 

 са стране 115. раде задатак бр. 11 и 12; 

 са стране 116. раде задатак бр. 16 и 17 (са три непознате); 

 са стране 127. раде задатак бр. 24 и 28. 

 

 Сви студенти којима бр. индекса почиње са 2, 6 (нпр.: 24, 207, 69...) 
раде следеће комбинације: 

 са стране 99. раде задатак бр. 4; 

 са стране 115. раде задатак бр. 12 и 13; 

 са стране 116. раде задатак бр. 15 и 20; 

 са стране 127. раде задатак бр. 24 и 25. 

 



 сви студенти којима бр. индекса поиње са 3 и 7 (нпр.: 31; 75) раде 
следеће комбинације: 

 са стране 99. раде задатак бр. 7; 

 са стране 115. раде задатак бр. 11 и 14; 

 са стране 116. раде задатак бр. 17 (са две непознате), 18; 

 са стране 127. раде задатак бр. 23 (само косинусне и синусну 
функцију) и 25 (само уместо мреже површину) 

 

НАПОМЕНЕ: 

 

* Као литературу приликом израде рада користити уџбеник проф. др Ђорђа 
Диховичног, Рачунарски алати (може се купити у школској скриптарници); 

 

** Сваки студент је дужан да у оговарајућем термину вежби узме потпис нпн. 
Тијане Стожинић и заокружи дате задатке у складу са бр. индекса; 

 

*** Пројектни задатак се предаје у штампаној форми; 

 

**** Приликом израде пројектног задатка неопходно је правити „Print Screen“-oве 
поступка израде датих задатака и уврстити их у штампану форму поменутог. 

 

***** Пројектни задатак се мора предати до краја зимског семестра, односно пре 
јануарског испитног рока. 

 

Срећан рад, 

 

Тијана Стожинић 

наставник практичне наставе 

 

 

 

 


