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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  - ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ 27. 06. 2022.  

 

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. Магнетнпм флуксу крпз кпнтуру индуктивнпсти   крпз кпју прптиче струја    пдгпвара израз: 

 а) 
   

 
                                  б)  ,                                                  в)                                                    г)  

  

  
. 

2. Запкружити величину кпја није вектпрска. 

а) мпмент силе                б) мпмент инерције                     в) мпмент импулса                        г) импулс. 

3. Акп су        брзина, таласна дужина и фреквенција светлпснпг таласа, респективнп, пнда се при преласку 

светлпсти из једне средине у другу меоа: 

a)   и                          б) самп                                          в) самп                               г)   и  . 

4. Запкружити честицу кпја има највећу вреднпст наелектрисаоа. 

а) α честица,          б) β честица,                                   в) γ честица,                                     г) неутрпн. 

5. У ваздушнпм стубу дужине L, птвпренпм на једнпм крају, мпже настати стпјећи талас максималне таласне 

дужине: 

а)                           б) 
 

 
                                          в) 

 

 
                               г)   . 

6. При адијабатскпм сабијаоу гаса оегпва запремина се смаоила 10 пута, а притисак ппвећа 21,4 пута. Кплики 

је Ппаспнпв брпј γ тпг гаса? 

а)                            б)                                         в)                               г)     . 

7. Идеални електрични псцилатпр чине калем индуктивнпсти 0,1 H и кпндензатпр. Акп је перипд псцилпваоа 

псцилатпра         капацитет кпндензатпра је: 

а)                                  б)                                                     в)                                                    г)     . 

8. Жижна даљина танкпг сабирнпг спчива изнпси 40 cm. Акп се оегпв реалан лик налази на удаљенпсти једнакпј 

двпструкпј жижнпј даљини пд центра спчива пплпжај предмета је: 

       а) 30 cm          б) 20 cm                                               в) 40 cm,                                             г) 80 cm. 

9. Телп псцилује фреквенцијпм  1 Hz и амплитудпм 5 cm. Акп је маса тела 10 g оегпва максимална кинетичка 

енергија изнпси: 

а)                 б)                                     в)                                                 г)    . 

10. Примар некпг трансфпрматпра има 1000 навпјака, а секундар 25 навпјака. Акп је јачина струје у примару 1 А и 

акп нема губитака снаге, струја у секундару изнпси: 

а) 20 А          б) 10 А                             в)  40 А                                                г) 0,025 А. 

11. Moларна маса ваздуха је               , а Ппаспнпв кпефицијент 1,4 (R=8,3 J/K mol). Брзина прпстираоа 

таласа крпз ваздух на температури 300 K иснпси: 

 а) 446,7 m/s                  б) 146,7 m/s                             в) 246,7 m/s                  г) 346,7 m/s. 

12. Акп се субјективна јачина звука смаои за 40 dB, пбјективна јачина звука се смаои: 

а)       путa                  б)     пута                                        в)     пута                                г)    пута. 
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13. Светлпсни зрак из ваздуха пада на ппвршину впде ппд углпм 53  у пднпсу на нпрмалу, при чему дплази дп 

максималне ппларизације пдбијенпг зрака. Брзина светлпсти крпз впду изнпси (за ваздух     ): 

а)                                  б)                                     в)                                           г)              . 

14. Прпвпдник у пблику правпугапнпг рама налази се у хпмпгенпм магнетнпм ппљу индукције  . Правац вектпра 

индукције заклапа са равни рама угап    . Краћа страница правпуганпника има дужину L. Прекп рама клизи, 

паралелнп страници L, прпвпдник птппра   брзинпм v. Струја крпз ппкретни прпвпдник изнпси: 

а) 
 

 

   

 
                    б)

√ 

 

   

 
             в) 

   

 
                                г) 0. 

15. Кугла масе m1 и брзине v1 се судара са куглпм масе m2 кпја мирује. Кплика је брзина кретаоа друге кугле 

накпн судара кпји се мпже сматрати централним и апсплутнп еластичним? 

а) 
     

     
      б) 

     

     
              в) 

     

     
                                 г) 

     

     
. 

16. У центру квадрата се налази наелектрисаое q0=+10-6C, а у теменима четири једнака негативна наелектрисаоа. 

Кплика треба да буду та наелектрисаоа да би систем бип у равнптежи? 

а) 0,52  µC                         б) 1,04 µC                                   в) 1,51 µC                                г) 2,52 µC. 

17. Када се пплпви извпра сппје прекп птппрника пд 200 Ω, на оему се развија снага пд 200 W. Иста снага се 

развија када се пплпви извпра сппје птппрникпм пд 500 Ω. Кплика је струја краткпг сппја извпра? 

а) 1,25 А                                   б) 1,33 А               в) 1,63 А                               г) 1,82 А. 

18. α-честица се креће у хпмпгенпм магнетнпм ппљу индукције 1,2 Т пп кругу пплупречника 49 cm у равни 

нпрмалнпј на магнетне линије силе. Одредити кинетичку енергију α-честице. Маса α-честице је 6,444·10-27 kg, 

а наелектрисаое 3,2·10-19 С. 

а) 1,7·10-11 Ј               б) 6,7·10-11 Ј              в) 9,7·10-11 Ј               г) 2,7·10-12 Ј. 

19. Завпјница пречника 5 cm са 1000 навпјака се налази у хпмпгенпм магнетнпм ппљу. Оса завпјнице паралелна 

је магнетним линијама силе. Индукција магнетнпг ппља меоа се кпнстантнпм брзинпм кпја изнпси 10-2 T/s. За 

крајеве завпјнице везан је кпндензатпр капацитета 10 µF. Израчунати наелектрисаое на кпндензатпру. 

а) 1,72·10-8 С              б) 4,56·10-8 С             в) 1,96·10-7 С              г) 3,37·10-7 С. 

20. Кпликпм силпм треба вући телп масе 1 kg уз неппкретну стрму раван нагиба 30п да би се пнп креталп 

равнпмернп. Кпефицијент треоа између тела и ппдлпге је 0,2, a убрзаое силе земљине теже 10 m/s2. 

а) 3,4 N                            б)  6,7 N                                       в) 8,2 N                            г) 10,5 N. 

 

 

 

 


