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disponueshëm nën licensën Creative Commons Attribution-ShareAlike; kushte shtesë mund të
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Induksioni matematik Syprina e figurave të rrafshta Formula trigonometrike Pëlqimet e blogut.
Statistika. 61 938 vizita; Follow Maths2017 on WordPress.com Autor. Komentet e fundit.
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Matematika I dhe II për studentët e fakultetit teknik është një libër përmblehje teksteve të lejuara
për përdorim si tekst universitar në Fakultetin Teknik me vendimin e Pleqërisë së Universitetit të
Kosovës nr. 3049 të datës 28 dhjetor 1979.
Matematika I dhe II (1979) - Wikipedia
Matrica është një trajtë e formulave në matematikë e cila ka disa elemente dhe varrësisht nga
elemente e saja mund të merr disa forma si drejtëkëndore, katrore etj.
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Përcaktorët Shërbejnë për të përcaktuar emrin bërthamë të një grupi emëror. Përcaktori mund të
jetë I shprehur me emër, një mbiemër, përemër, numëror, ndajfolje ose formë të pashtjelluar të
foljes (pjesore ose paskajore).
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143 • Përcaktorët për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare deri me tri të panjohura
(metoda e Kramerit); • Vetitë e probabilitetit, pritjen matematike, variancën, devijimin
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