МАТЕМАТИКА - ЛИТЕРАТУРА
оглед, ново = службеник осигурања, пословни администратор, финансијски администратор, М5-ново
М11 = економски техничар, финансијски техничар
М9 = трговински техничар, туристички техничар, угоститељски техничар, кулинарски техничар
М5 = трговац, конобар, кувар, посластичар
Препоручена литература за огледе:
Слободан Павловић и др.
К.Б. 21697 Тестови из математике за пословног администратора
Слободан Павловић и др.
К.Б. 22662 Тестови из математике за пословног администратора
Весна Врцељ, Петар Ћулум, Милорад Гавриловић, Слободан Павловић
К.Б. 23661 Тестови из математике за пословног администратора
Весна Врцељ, Петар Ћулум, Милорад Гавриловић, Слободан Павловић
К.Б. 24686 Тестови из математике за пословног администратора
Због различитог распореда градива по разредима нових смерова или нових програма за старе смерове (ФА, ПА,М5-ново),
литература може да се препоручи само оквирно. Градиво тих смерова се налази распоређено углавном по уџбеницима за два
разреда (на пример, градиво за 4. разред ФА се налази у уџбеницима за М11 за 3. и 4. разред)
На линку 'фонд часова' наведени су програми свих смерова, па се упоређивањем са М смеровима може закључити који
уџбеници покривају градиво одређеног новог смера или програма.

I РАЗРЕД – М11, М9, М5
др Радивоје Деспотовић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
К.Б. 21178 Математика за I разред средње школе
програми са 3 часа наставе математике недељно
др Велимир Сотировић, др Душан Липовац, др Владимир Стојановић
К.Б. 21179 Збирка задатака из математике за I разред средње школе
програми са 3 и 4 часа наставе математике недељно

II РАЗРЕД – М11, М9
др Градимир Војводић, др Радивоје Деспотовић, др Војислав Петровић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
К.Б. 22179 Математика за II разред средње школе
програми са 3 часа наставе математике недељно
др Градимир Војводић, др Радивоје Деспотовић, др Војислав Петровић, др Ратко Тошић, др Бранимир Шешеља
К.Б. 22181 Збирка задатака из математике за II разред средње школе
програми са 2 и 3 часа наставе математике недељно

II РАЗРЕД – М5
Јован Д. Кечкић, Оливера Стојковић, Слободанка Кечкић
К.Б. 22180 Математика за II разред средње школе
програми са 2 часа наставе математике недељно

III РАЗРЕД – М11
др Владислав Милошевић, др Миодраг Ивовић, Ратко Ненадовић, Крстомир Симић
К.Б. 23178 Математика са збирком задатака за III разред средње школе
за четворогодишње стручне школе, за подручја рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за пејсажну
архитектуру), сви профили геологије, текстилство и кожарство, сви профили графичарства, пољопривреда,
производња и прерада хране (техничар пољоприредне технике, сви профили производње и прераде хране),
економија, право и администрација (сви профили осим правног техничара, биротехничара и техничара ДСЗ)

III РАЗРЕД – М9
др Градимир Војводић, др Ђура Паунић, др Ратко Тошић
К.Б. 23176 Математика са збирком задатака за III разред средње школе
за друштвено-језички смер гимназије и четворогодишње стручне школе у подручјима рада: култура, уметност и
јавно информисање (културолошки техничар, техничар дизајна ентеријера и индустријских производа);
здравство, фармација и социјална заштита (образовни профили: фармацеутски техничар, лабораторијски
техничар); трговина, угоститељство и туризам; економија, право и администрација (правни техничар,
биротехничар и техничар ДСЗ)
др Градимир Војводић, мр Милан Вукасовић, др Радивоје Деспотовић, др Ђура Паунић, др Војислав Петровић,
др Ратко Тошић

III РАЗРЕД – М5
Градимир Војводић, Милан Вукасовић, Радивоје Деспотовић, Ђура Паунић, Војисла Петровић, Ратко Тошић
К.Б. 23179 Математика са збирком задатака за III разред средње школе
за трогодишње стручне школе у подручјима рада: машинство и обрада метала, електротехника, геодезија и
грађевинарство, саобраћај, геологија, рударство и металургија хемија, неметали и графичарство, шумарство и
обрада дрвета, пољопривреда, производња и прерада хране, економија, право и администрација, трговина,
угоститељство и туризам, текстилство и кожарство

IV РАЗРЕД – М11
др Радич Вучићевић, мр Милорад Ђорђевић, др Миливоје Лазић
К.Б. 24649 Математика са збирком задатака за IV разред средње школе
подручје рада: економија, право и администрација (сви профили осим правног техничара, биротехничара и
техничара обезбеђења)

IV РАЗРЕД – М9
др Ендре Пап, др Загорка Лозанов-Црвенковић
К.Б. 24175 Математика са збирком задатака за IV разред средње школе
за IV степен стручне спреме у подручјима рада: друштвено-језички смер гимназије, култура, уметност, јавно
информисање (техничар дизајна ентеријера и индустријских производа); здравство, фармација, социјална
заштита (фармацеутски техничар, лабораторијски техничар); шумарство, обрада дрвета (шумарски техничар);
трговина, угоститељство, туризам (сви образовни профили); економија, право и администрација (правни
техничар, биротехничар, техничар обезбеђења)

