
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Линеарна алгебра  

2. Код 2FI110212 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва/прв 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Мартин Лукаревски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Упис на прв циклус на студии на студиската 
програма математика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Познавање и разбирање на основните концепти и теории од линеарната алгебра, 
флексибилна употреба на знаење во практиката 

11. Содржина на предметната програма:  
Матрици: Дефиниција и видови. Операции со матрици и својства. Детерминанти и 
својства. Инверзна матрица. Елементарни трансформации на матрици. Системи 
линеарни равенки: Крамерово правило, теорема на Кронекер Капели. Гаусов метод на 
решавање на системи од m линеарни равенки со n непознати. Вовед во векторски 
простори. Векторски простор Rn(R). Линеарна зависност. База и димензија. 
Координатни системи во Rn(R). Потпростор на векторски простор. Сопствени 
вредности, сопствени вектори и сопствени потпростори. Дијагонализација на квадратна 
матрица. Линеарни пресликувања. Линеарни трансформации. Примена 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична 
настава 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели x 2 часа = 30 
часа) 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

(15 недели x 1 час = 15 
часа) 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часа 



16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Освени 42 бодови од парцијални 
испити, изработена семинарска 
работа и редовност на предавања 
и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, периодични 
тестови 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шелдон Екслер Линеарна алгебра  преводи од 
Влада на 
РМ 

2009 

2. Н. Целакоски Задачи по Линеарна 
алгебра 

Просветно 
дело 

Скопје 
1996 

3. Д.Карчицка Конечно-
димензионални 
векторски простори 

 Скопје, 
1985 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проскурјаков Сборник задач 
линеиној алгебри 

Москва 1996 



2.     

3.     

 


