
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 1 
Завршни испит: 

 Завршни испит се полаже у писменој форми. 
 На завршном испиту полажу се конструкцијски задаци по узору на задатке 

обрађене на предавањима и вежбама за које је неопходно да студенти овладају 
конструкцијским техникама из следећих области: 

1. Појам центра пројицирања, пројекцијских зрака и пројекцијске равни.  

2. Ортогоналне пројекције, координатни триедар и октанти. Пројекција тачке. 

3. Пројекција праве и дужи. Права у специјалном положају. Продори праве кроз пројекцијске 
равни.  

4. Међусобни положај правих. 

5. Раван, специјални положаји равни. Тачка и права у равни. Произвољна раван. Ортогонални 
нагибни триедар.  

6. Пресек равни.  

7. Продор праве кроз раван. 

8. Трансформација, општа метода, одређивање праве величине дужи и углова, 
трансформација тела.  

9. Ротација, општа метода, одређивање праве величине дужи и углова, обарање равни. 

10. Колинеација и афинитет.  

11. Равни пресеци геометријских тела, призме и пирамиде. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Метрички задаци - конструисање просторних облика у произвољном положају.  

13. Коса пројекција. Тачка, права, раван. 

14. Правилни полиедри - тетраедар, хексаедар, октаедар, икосаедар. Конусни пресеци. Пресек 
конуса по елипси, параболи и хиперболи. Конструкције кривих. Завојне и правоизводне 
површи. Завојна торза, хиперболични параболоид, ротациони хиперболоид, коноид 

15. Мреже геометриских тела  

16. Међусобни продори рогљастих геометријских тела. Продор две призме, продор две 
пирамиде, продор призме и пирамиде  

17. Котирана пројекција. Тачка, права и раван у котираној пројекцији.  

18. Решавање платоа и пута. Конструкција усека и насипа, попречни и подужни профил пута. 

19. Кровови. Елементи крова, прости, сложени. Решавање сложеног крова са примерима 
суседа, куле и унутрашњег дворишта. 



20. Коса аксонометрија. Изометријски цртежи. 

 Завршни испит се састоји од три задатка са акцентом на технике 
набројане под редним бројевима од 12-20. (Познавање техника од 1-11 је 
нужно за решавање испитних задатака). 

 Илустративни пример садржаја испитног задатка на завршном испиту: 

1. Метрички задатак 

2. Котирана пројекција (пут или плато), продори тела  или развијање површи 

3. Решавање кровова 
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Облици провере знања и начин оцењивања:  

 Присутност предавањима и вежбама и ангажовање на истим 4+4 поена = 8 поена 

 Домаћи задаци: 12 x 1 поен = 12 поена  

 Колоквијум 10 поена 

 Завршни испит до 70 поена 

НАПОМЕНА: Студент је положио испит ако је кумулативно освојио најмање 55 поена уз 
услов да је на завршном испиту остварио најмање 35 поена. 
 
 


