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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  - ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ 04. 09. 2019. 

 

Име и презиме:_______________________________________________________, број пријаве________________ 

                                                                           (yписати читко, штампаним словима) 

 

Тест се састоји од 20 задатака. У сваком задатку понуђен је један тачан одговор, а његовим заокруживањем добије се 3 

поена. Израда теста траје 180 минута. 

1. Префиксу гига одговара :  

a) 103    б) 𝟏𝟎𝟗    в) 1012    г) 105  

 

2. Изведена јединица N  (њутн) се преко основних јединица може написати као: 

а) kg /s2                  б) kg /m3    в) kg m/s2    г) m/s2 

 

3. Колика је запремина 0,2 mola азота при стандардним условима? 

а) 4,48 m3                              б) 4,48 dm3    в) 4,48 cm3      г) 4,48 mm3 

 

4. Јединица Изведена јединица у СИ за флукс вектора магнетне индукције је:  

а) тесла            б) хенри    в) вебер   г) не знам 

 

5. Ред величине масе протона је: 

а) 𝟏𝟎−𝟐𝟕 kg                 б) 10−30 kg                     в) 10−25 kg    г) 10−2 kg 

 

6. Рад гаса у произвољном процесу једнак је: 

а) производу притиска и температуре,   

б) површини испод криве на p-V дијаграму, 

в) збиру укупне количине топлоте и унутрашње енергије, 

г) унутрашњој енергији. 

 

7. Ауто се креће праволинијски равномерном брзином 88 km/h. У супротном смеру поред њега пролази возило крећући се 

равномерном брзином 104 km/h. Колика је релативна брзина кретања једног у односу на друго возило? 

а) 100 km/h                             б) 190 km/h    в) 16 km/h    г) 192 km/h  

 

8. Колики је степен корисног дејства машине којој је потребно довести количину енергије од 1,5 kJ да би тело масе 10 kg 

подигла на висину од 10 m?  

а) приближно 0,67                           б) приближно 1,5                               в) приближно 0,4                           г) приближно 0,2 

 

9. Коликом максималном равномерном брзином аутомобил безбедно (без проклизавања) може да се креће у кривини 

радијуса R ако је коефицијент трења између аутомобила и пута µ:  

а) √𝜇/𝑅𝑔     б) √𝑅/𝑔𝜇    в)√𝑹𝒈𝝁    г) √𝑅𝑔/𝜇 

 

10. Велики резервоар воде, отворен на врху, има мали отвор кроз који отиче вода на удаљености h испод нивоа воде. 

Брзина истицања воде кроз рупу је:  

а) √𝑔ℎ     б) √2/(𝑔ℎ)    в) √2𝑔/ℎ      г) √𝟐𝒈𝒉  
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11. Извршени рад при кретању по затвореној путањи у гравитационом пољу Земље: 

а)  је  позитиван    б) зависи од дужине путање   в) једнак је нули        г) је негативан   

 

12. Течност протиче кроз цев кружног попречног пресека. Приликом преласка из дела цеви са полупречником r у део цеви 

са полупречником 2r брзина протицања течности се:  

 а) смањи 2 пута  б) повећава 2 пута    в) смањи 4 пута        г) повећава 4 пута 

 

13. Блок А масе 4 kg креће се брзином 6 m/s ка блоку Б масе 2 kg, који се креће у истом смеру као и А, брзином интензитета 

3 m/s. Брзине блокова након еластичног и чеоног судара су:  

а) vA=5 m/s, vБ=0 m/s                 б) vA=4 m/s, vБ=7 m/s                                       в) vA=3 m/s, vБ=6 m/s            г) vA=6 m/s, vБ=3 m/s 

 

14. Током адијабатског процеса из стања 1 до стања 2 промена унутрашње енергије система износи ∆𝑈 = −23 𝑘𝐽, а изшени 

рад гаса при томе је: 

а) 11,5 𝑘𝐽   б) 46 𝑘𝐽       в) 𝟐𝟑 𝒌𝑱    г) 33 𝑘𝐽 

 

15. Тело масе 5 kg се креће праволинијски по хоризонталној подлози брзином 2 m/s.  Ако се тело услед трења заустави 

након 0,5 s од почетка деловања силе трења, њен интензитет је: 

а) 20 N          б)   50 N       в) 200 N       г) 100 N 

 

16. Tанко сабирно сочиво жижне даљине f = 25 cm пројектује лик предмета на екран који се налази на растојању l = 1 m од 

сочива. Екран привучемо ка сочиву за Δl = 18 cm. За колико треба померити предмет да бисмо опет добили јасан лик на 

екрану? 

а) 2,63 cm    б) 3,25 cm     в) 4,12 cm     г) 5,04 cm 

 

17. У једноставном струјном колу које се састоји од једне контуре у којој се налази један отпорник јачина струје износи 5 А. 

Уколико се у исто коло редно веже додатни отпорник од 2 Ω, јачина струје опадне на 4 А. Колики отпор првог 

отпорника? 

а) 5 Ω                                  б) 8 Ω                                      в) 10 Ω                          г) 2 Ω 

 

18. Електрон је убрзан у хомогеном стационарном електричном пољу из стања мировања до кинетичке енергије 2,5 keV и 

при томе пређе растојање од 2,5 cm. Интензитет електричне силе која делује на електрон, сматрајући да је смер силе у 

правцу кретања електрона је (e=1,6 10-19 C): 

а) 1,6 10-14 N                  б)  10-12 N                     в) 1,6 10-13 N               г) 1,6 10-16 N 

 

19. Ако је индекс преламања неке средине 1,5 онда је брзина светлосног зрака кроз ту средину (c=3 ⋅ 108m/s):    

а)108 m/s   б) 1,5 ⋅ 108 m/s    в) 𝟐 ⋅ 𝟏𝟎𝟖 m/s                г) 3 ⋅ 108 m/s 

 

20. Ако је маса Месеца 80 пута мања од масе Земље и ако је полупречник Месеца 4 пута мањи од Земљиног, гравитационо 
поље Месеца је мање од Земљиног: 
а) 15 пута                                  б)10  пута                                   в) 5 пута                   г) 20 пута 

 

 

 

   


