
 
Универзитет у Београду, Физички факултет 

 
Пријемни испит из физике, 04.09.2015. 

 
 
Име и презиме (штампаним словима):________________________  
 
Тест се састоји од 20 задатака. Заокружује се један од три понуђена одговора. Сви задаци носе по 3 
поена. Израда теста траје 180 минута. 

 
1. При еластичном судару два тела не мења се: 

а) само енергија,                          б) импулс и енергија,                              в) само импулс. 
 

2. Тело ротира брзином од 3000 обртаја у минуту, што одговара угаоној брзини од: 
а) 3000 π rad/s,                                        б) 300 π rad/s,                                         в) 100 π rad/s. 
 

3. Апсолутна температура тачке мржњења воде приближно је једнака: 
а) 273 K,                                               б) 373 K,                                                   в) 473 K. 

 
4. Која од следећих сила није конзервативна? 

а) гравитациона сила,                           б) сила трења,                                          в) Кулонова сила. 
 

5. Импулс тела је векторска величина.Он има: 
а)  правац и смер вектора брзине,            
б) правац и смер вектора момента импулса,      
в) исти правац и супротан смер у односу на вектор брзине . 
 

6. Тежина је: 
а) исто што и маса,            
б) сила којом тело затеже нит или делује на подлогу,      
в) исто што и гравитациона сила. 
 

7. Момент инерције материјалне тачке масе m која се налази на растојању r од осе ротације је: 
а) 𝐼𝐼 = 𝑚𝑚2𝑟𝑟,                   б) 𝐼𝐼 = 𝑚𝑚𝑟𝑟2                                               в) 𝐼𝐼 = 𝑚𝑚2𝑟𝑟2. 
 

8. Таласна дужина човека масе 80 kg који се креће просечном брзином од 3,6 km/h износи приближно: 
а) 2,3⋅10-36 m,                                          б) 8,3⋅10-36 m,                                           в) 1,5⋅10-35 m. 

 
9. Човек почне да се креће по сплаву који мирује на језеру (трење између сплава и воде се занемарује). 

Тада сплав почне да се креће: 
а) неће се кретати,    
б) у истом правцу и смеру као човек, 
в) у истом правцу и супротном смеру у односу на човека. 
 

10. Уливањем течног диелектрика релативне диeлктричне константе εr = 4 у плочасти ваздушни 
кондензатор, његов капацитет се: 
а) повећа  4 пута,                                    б) не мења се,                                           в ) смањи  4 пута. 

 
11. Код хармонијског осциловања, пут од једног до другог амплитудног положаја тело пређе за: 

а) 𝑇𝑇/2,                                   б) 𝑇𝑇/4,                                 в) 𝑇𝑇/6. 



 
12. Ефективна вредност мрежног напона који се мери у домаћинствима износи око 220 V. Амплитуда тог 

напона износи око: 
а) 50 V,                                             б) 310 V,                                                    в) 380 V. 

 
13. Термодинамички процес у гасовима при константној температури назива се: 

а) изохорски,                                  б) изобарски,                                             в) изотермски. 
 

14. При струји од 1 А у примару трансформатора, максимална јачина струје у секундару износи 5 А. Ако је 
примар прикључен на мрежни напон од 220 V, максималан напон на крајевима секундара износи: 
а) 44 V,                                                   б) 110 V,                                                        в) 1100 V. 

15.  Гас затворен у посуди малих димензија врши:  
а) највећи притисак на дно суда,  
б) притисак на све зидове суда подједнако,   
в) највећи притисак на бочне зидове суда. 

 
16. Кинетичка енергија електрона (m0 маса мировања) који се креће брзином v=0.9c (c брзина светлости) је:  

а) 𝐸𝐸𝑘𝑘 ≈ 1.294𝑚𝑚0𝑐𝑐2,                  б) 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 𝑚𝑚0𝑐𝑐2,                                        в) 𝐸𝐸𝑘𝑘 = 0.5𝑚𝑚0𝑐𝑐2. 
 

17. Три дечака желе да пређу преко реке на наспрамну страну обале. Сва тројица могу да пливају брзином 
1 m/s и трче брзином 5 m/s. Брзина реке је 1 m/s. Растојање између обала је 20 m. Одлучују се да један 
плива нормално на ток реке, други узводно под углом од 30о у односу на нормалу на обале, а трећи 
узводно под углом од 45о у односу на нормалу на обале. Који од дечака ће стићи први на место на 
другој обали које је наспрамно почетном положају? 
а) Дечак који плива нормално на ток реке. 
б) Дечак који плива узводно под углом од 30о. 
в) Дечак који плива узводно под углом од 45о. 
 

18. У теменима једнакостраничног троугла налазе се једнака, позитивна тачкаста наелектрисања q. 
Количина негативног, тачкастог наелектрисања, коју треба поставити у тежиште троугла да би 
резултирајуће силе на свим наелектрисањима биле једнаке нули је:  
а) |𝑄𝑄| = √3𝑞𝑞,      б) |𝑄𝑄| = √3𝑞𝑞/3,                                в) |𝑄𝑄| = 𝑞𝑞/3.  
 

19. Хоризонтална греда дужине l и масе 150 kg  постављена је на два ослонца, који се налазе на 
растојањима l/3 и l/6 редом од њеног левог и десног краја. Силе у ослонцима греде износе (g=10 m/s2): 
 
а) 1000 N, 500 N,                 б) 250 N, 1250 N,                               в) 325 N, 1125 N.  
 

20. Нерелативистичка алфа честица се у стационарном и хомогеном магнетном пољу индукције B креће по 
кружници полупречника R. Импулс алфа честице је: 
а) 4𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,                              б) 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,                                                           в) 2𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. 

 
 
 
 
  


