Уџбеници за средњу школу

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Кликом на корицу
уџбеника можете
прелистати део
његовог садржаја.

Уџбеник прати савремене токове електронике. У
Електроника 1 складу с важећим планом и програмом, подељен
за 2. разред електротехничке је на 12 тематских целина: Увод, Основи физике
школе трогодишњег и
полупроводника, диоде, Биполарни транзистори,
четворогодишњег степена
образовања
Појачавачи с биполарним транзисторима,
К. Б. 22261

образовни профил
електротехничар електронике

Александра Ристић

Транзистори с ефектом поља, Појачавачи
с транзисторима с ефектом поља, Сложени
појачавачи, Осцилатори, Транзистор као
прекидач, Тиристори и Оптоелектроника. Осим
изложеног градива, садржи и бројне задатке,
пројекте, тестове, као и занимљивости из света
електротехнике.

Уџбеник је написан у складу с планом и
Елементи
програмом и подељен је на седам тематских
аутоматизације целина: 1. Увод, 2. Сензори/Мерни давачи,
зa 3. разред електротехничке 3. Кола за прилагођавање сигнала,
школе
4. Претварачи сигнала, 5. Актуатори/Извршни
образовни профил
електротехничар процесног елементи, 6. Интерфејси снаге, 7. Повезивање
управљања
с управљачким системом.
Драган Товаришић
Свака наставна целина у уџбенику садржи
резиме, речник кључних појмова и питања и
задатке за обнављање градива.
К. Б. 23282

К. Б. 23286

Електроенергетика
зa 3. и 4. разред
електротехничке школе

Марјан Иванов,
Саша Скоко

Уџбеник је намењен ученицима трећег разреда
електротехничких школа образовног профила
електротехничар рачунара, као и ученицима
четвртог разреда образовног профила
електротехничар електронике и, у складу с
наставним планом и програмом, обрађује
области: електрична постројења, електричне
инсталације и електричне машине. Изложену
материју прате шеме и илустације, као и
питања и задаци за проверу наученог.

К. Б. 21175

Биологија
за средње стручне школе

Надежда Недељковић,
Јелена Ђорђевић,
Гордана Цвијић,
Александра Кораћ,
Драгана Цветковић,
Снежана Трифуновић

К. Б. 21176

Екологија
и заштита
животне
средине
за средње стручне школе

Снежана Трифуновић

Уџбеник је написан у складу с најновијим
сазнањима и прилагођен је ученицима
средњих стручних школа, који овај предмет
изучавају као основни предмет у првом/другом
разреду или као изборни предмет у трећем/
четвртом разреду. Садржај уџбеника прожет је
бројним илустрацијама и сликама, а додатна
питања и истраживачки задаци омогућавају
ученицима лакше разумевање градива.

Уџбеник је написан у складу с најновијим
сазнањима и прилагођен је ученицима
средњих стручних школа, који овај предмет
изучавају као основни или изборни предмет
(један час недељно). Садржај уџбеника прожет
је бројним илустрацијама и сликама, а додатна
питања и истраживачки задаци омогућавају
ученицима лакше разумевање градива.

Корисне информације
• Корисници штампаних уџбеника имају
право на бесплатан примерак
(пошаљите нам захтев са школског мејла на
besplatniprimerci@zavod.co.rs).
• Уколико желите да погледате наша
дигитална издања назначена у каталогу,
обратите нам се на: eudzbenici@zavod.co.rs.
• Позивамо вас да се, уколико то већ
нисте учинили, прикључите Клубу
просветних радника који вам омогућава
да остварите многобројне погодности
www.knjizara.zavod.co.rs/prosvetni-klub.
Попуњену приступницу пошаљите на
имејл-адресу: klub.citalaca@zavod.co.rs.

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ
Милан Васић, извршни директор
011/3051-900, milan.vasic@zavod.co.rs
Обрадинка Цвијовић
011/3051-914 и 064/802-1027, obradinka.cvijovic@zavod.co.rs
Добрила Јовичић
021/523-844 и 064/807-2374, dobrila.jovicic@ons.zavod.co.rs
Тања Арбутина
011/3051-907 и 064/807-2392, tanja.arbutina@zavod.co.rs
Комерцијалисти
011/3051-988, 011/3051-921, 011/3051-915, 011/3051-930,
011/3051-916
Aдресе малопродајних објеката
Обилићев венац 5, Београд, 011/2638-405, 011/2630-763
Косовска 45, Београд, 011/3227-088
Палмотићева 1а, Београд, 011/3224-706
Матице српске 1, Нови Сад, 021/417-625
Трг краља Александра 3, Ниш, 018/511-428
Владе Ћетковића 9, Косовска Митровица, 028/497-617
Одговорни уредник за средњу школу
др Татјана Костић
011/20-26-700, kostict@zavod.co.rs

