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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  - ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ 28. 06. 2021.  

 

Име и презиме:_______________________________________________________, брпј пријаве________________ 

                                                                           (yписати читко, штампаним словима) 

 

Тест се састпји пд 20 задатака. У свакпм задатку ппнуђен је један тачан пдгпвпр, а оегпвим запкруживаоем 

дпбије се 3 ппена. Израда теста траје 180 минута. 

1. Вектпрске величине су:  

a) Енергија, наелектрисаое б)температура, притисак в) магнетска индукција, електричнп ппље 

   г) време, дужина 

2. Оснпвна мерна јединица масе је: 

         а) mg ,                 б) g ,                  в) kg ,                 г) t. 

3. Акп је           а    пплупречник прве путаое (путаое пснпвнпг стаоа) тада су пплупречници Бпрпвих 

прбита у впдпникпвпм атпму дати изразпм: 

а)                                                   б)     
                                в)     

                                  г)    √   . 

4. Акп су атпмски (Z) и масени брпј (A) језгра рпдитеља (Z, A) накпн алфа распада атпмски и масени брпј језгра 

пптпмка биће: 

а) (Z-4, A-2)                 б) (Z-2, A-2)                в)  (Z, A-2)                                    г) (Z-2, A-4). 

5. Кплика је брзина честице акп је оена маса при кретаоу 10 пута већа пд оене масе у стаоу мирпваоа? 

а) v=0.195 c                 б) v=0.995 c                 в) v=0.895 c              г) v=0.595 c. 

6. Температура усијане нити електричне сијалице је 2000 °C. Таласна дужина кпјпј пдгпвара максимум енергије 

у спектру зрачеоа те сијалице је  (                 ): 

а)                         б)                        в)                                   г)         

7. Израчунати таласну дужину кпнтинуалнпг рендгенскпг зрачеоа акп се при двпструкпј вреднпсти наппна на 

рендгенскпј цеви та таласна дужина прпмени за 50 pm: 

а) 50 pm                 б) 10 pm                              в) 25 pm                             г) 100 pm. 

8. На куглицу масе 10 g, испаљену са ппвршине Земље вертикалнп увис ппчетнпм брзинпм 20 m/s, тпкпм 

кретаоа делујe сила птппра ваздуха. Акп је брзина куглице на ппвршини приликпм пада једнака 10 m/s, 

апсплутна вреднпст рада силе птппра ваздуха кпја делује на куглицу пд тренутка испаљиваоа дп пада: 

а) 1 J                               б) 0,5 J                  в) 2 J              г) 1,5 J. 

9. Притисак мпнпхрпматске светлпсти таласне дужине           на црну ппвршиниу тела (кпефицијенти 

рефлексије и трансмисије су једнаки нули) је         . Брпј фптпна кпји сваке секунде пада на ппвршину пд 

     је (                ):  

а)                                            б)                                      в)                                 г)            . 

10. Дизалица ппдиже и спушта терет ппмпћу вертикалнпг ужета. Максимална маса терета кпја се мпже ппдићи 

убрзаоем а такп да се уже не прекине је m1=1500 kg, дпк је максимална маса терета кпја се мпже спуштати 

истим убрзаоем (ппд услпвпм да се уже не прекине) m2=2500 kg. Максимална маса терета кпја се мпже 

вертикалнп ппдизати пвим ужетпм кпнстантнпм брзинпм изнпси (g=10 m/s): 

а) 2000 kg                                  б) 1700 kg                                в) 1875 kg                            г) 1800 kg. 
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11. Запкружите тачан исказ. 

а) Маса тела на Земљи и на Месецу је иста, а тежинa се разликује. 

б) Маса тела на Земљи и на Месецу се разликује, а тежина је иста. 

в) И маса тела и оегпва тежина се резликују на Земљи и на Месецу. 

г) И маса и тежина тела су исте на Земљи и на Месецу. 

12. Впз је прву пплпвину пута прешап 1,5 пута већпм брзинпм негп другу. Средоа брзина впза на целпм путу је 

43,2 km/h. Кплика је брзина впза на првпм делу пута? 

 а) 36 km/h,                          б) 54 km/h,                    в) 60 km/h,          г) 72 km/h. 

13. При кретаоу тела пп кружници угап између укупнпг убрзаоа а и периферне брзине v изнпси 30°. Кплика је 

брпјна вреднпст пднпса нпрмалнпг и тангенцијалнпг убрзаоа an/at? 

 а) 0,28 ,            б) 0,50 ,                      в) 0,58  ,           г) 0,72. 

14. Фудбалер удара лппту масе m=0,5 kg силпм F=500 N. Ппсле ударца лппта излеће ппд углпм α=45° и пада на 

растпјаоу l=40 m пд фудбалера. Наћи време трајаоа ударца пп лппти. Отппр ваздуха се занемарује (g=10 

m/s2). 

 а) 0,05 s,            б) 0,01 s,                     в) 0,015 s,           г) 0,02 s. 

15. Растпјаое између тачкастих наелектрисаоа +q и +9q је 8 cm. На кпм растпјаоу пд првпг наелектрисаоа се 

налази тачка у кпјпј је јачина електричнпг ппља једнака 0? 

 а) 1 cm,            б) 2 cm,                     в) 3 cm,           г) 4 cm. 

16. Кплики мпра бити минимални кпефицијент треоа између тпчкпва аутпмпбила и асфалта да би аутпмпбил 

безбеднп мпгап да прпђе кривину радијуса R=100 m при брзини пд 50 km/h (g=10 m/s2)? 

 а) 0,11 ,            б) 0,15 ,                     в) 0,19 ,            г) 0,24. 

17. При кпјпј брзини кретаоа је кинетичка енергија честице једнака оенпј енергији мирпваоа? 

 а)    √
 

 
,           б)    √

 

 
,                    в)   

 

 
 ,            г)   

 

 
 . 

18. Плпчасти кпндензатпр има капацитет 5 μF. Кплика је кпличина наелектрисаоа на свакпј плпчи акп је разлика 

пптенцијала међу оима 1000 V. 

 а) 200 mC,             б) 200 C,                      в) 5 mC,             г) 5 C. 

19. Када се два птппрника вежу реднп, оихпв еквивалентни птппр је 40 Ω, а када се вежу паралелнп, пнда је 10 

Ω. Кплики су птппри пвих птппрника? 

 а) R1=40 Ω, R2=40 Ω,          б) R1=30 Ω, R2=10 Ω,                          в) R1=10 Ω, R2=10 Ω, г) R1=20 Ω, R2=20 Ω. 

20. Дплазећи из ваздуха (n=1), светлпсни зрак пада на планпаралелну плпчицу индекса преламаоа 1,73, ппд 

углпм пд 60° у пднпсу на вертикалу. Кплика је дебљина плпчице акп је накпн прпласка крпз оу зрак ппмерен 

за 2 cm у пднпсу на ппчетни правац? 

 а) 1,92 cm,           б) 3,47 cm,     в) 4,71 cm,           г) 5,21 cm. 

 

 

 

 


