
 
Физички факултет Универзитета у Београду  

 
Пријемни испит из физике, 27.06.2011. 

(група А) 
 

 
Име и презиме:________________________  
 
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. Која од наведених физичких величина је векторска? 
 
а) убрзање,   б) температура,  в) маса. 
 

2. Јединица за притисак се може изразити и као: 
 
а) kg m / s2,   б) N/m2,   в) Pa m3.    
 

3. Запремина 2 мола хелијума при нормалним условима ( kPap 3,101= , Ct 00= ) је: 
 
а) 38,44 dm ,              б) 34,22 dm ,   в) 32,67 dm . 
 

4. Снага машине која за 5 минута изврши рад од 30 000 Ј је: 
 
а) 10 kW,   б) 1 kW,   в) 0,1 kW. 
 

5. Када се растојање између два тачкаста наелектрисања повећа два пута, електростатичка 
сила се: 
 
а) повећа 4 пута,  б) смањи 2 пута,        в) смањи 4 пута. 
 

6. Алфа зраци су: 
 
a) језгра 24He,   б) електрони,   в) протони. 
 

7. Колику максималну висину достигне тело бачено вертикално навише почетном брзином   
20 m/s? 

  
а) 5 m,    б) 20 m,   в) 10 m. 

 
8. Релацију 2mcE =  је у физику увео:  

 
а) Алберт Ајнштајн,  б)  Исак Њутн,             в) Никола Тесла. 

9. Да би се период осциловања математичког клатна повећао 2 пута, дужину конца треба: 
 
a) смањити 2 пута,  б) смањити 4 пута,  в) повећати 4 пута. 



10. Кинетичка енергија линеарног хармонијског осцилатора у равнотежном положају је 0,01 Ј.  
Ако је коефицијент еластичности опруге 50 N/m,  апмлитуда осциловања је: 

 
а) 2 cm,   б) 20 cm,   в) 0,2 cm. 
 

11.  При изобарском ширењу један мол идеалног гаса изврши рад од 8,3 kЈ. Запремина гаса се 
при томе повећа три пута. Почетна температура гаса је [R = 8.3 J/(mol K)]: 

 
а) 1000 K,   б) 2000 K,   в) 500 K. 
 

12.  Притисак идеалног гаса при изотермном процесу се повећа два пута. Запремина гаса се 
 
а) не мења,   б) повећа 2 пута,  в) смањи 2 пута. 
 

13.  Фреквенција електромагнетних таласа (c=3·108 m/s) таласне дужине 30 cm је  
 

а) MHz100 ,               б) MHz10 ,                            в) GHz1 . 
 

14. Премештањем тачкастог наелектрисања од 10 μC из тачке А у тачку Б сила електричног 
поља изврши рад од 0,001 Ј.  Колика је разлика потенцијала између ових тачака?   
 
а) 1000 V,   б) 100 V,                в) 10 000 Ω. 
 

15.  Максималан домет има тело испаљено у односу на хоризонталу под углом од: 
 
а) π/4,                 б) π/2,                  в) π/3. 
 

16. Два литра воде температуре 300 K  помеша се са једним литром воде температуре 360 K . 
Температура смеше је: 

 
a) 330 K ,   б) 320 K ,   в) 310 K .  
 

17. Ниво течности базена велике површине се налази 5 m изнад малог отвора. Колика је 
брзина истицања течности кроз тај отвор.  
 
а) 10 m/s,   б) 20 m/s,   в) 5 m/s. 
 

18. Колики је коефицијент еластичности система који се састоји од две серијски везане опруге 
коефицијената еластичности  2 N/m и  3 N/m.   
 
а) 1 N/m,   б) 5 N/m,   в) 1,2 N/m.   

 
19. Напон између крајева проводника, чији електрични отпор износи 10 Ω, је 100 V. Кроз 

попречни пресек овог проводника у временском интервалу од једног минута прође 
количина наелектрисања: 
 
а) 120 C,   б) 720 C,   в) 600 C.  

 
20. Електрични отпор проводника А је 40 Ω. Електрични отпор проводника Б, чија је дужина 

пет пута већа од дужине проводника А, а површина попречног пресека два пута мања од 
површине попречног пресека проводника А,  је:  
 
а) 400 Ω,   б) 2 Ω,    в) 5 Ω. 


