
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пријемни испит из физике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме (штампаним словима):___________________________________________  

Број пријаве:_____________________ 

 

 

  

Тест има 20 задатака. Време за рад је 180 минута.  
За сваки задатак понуђено је четири одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор 

ДОНОСИ ПУН БРОЈ ПОЕНА предвиђен за тај задатак. Одговор “НЕ ЗНАМ” и нетачан 

одговор не доноси никакве поене. ОБАВЕЗНО је заокружити САМО ЈЕДАН од понуђених 

одговора или НЕ ЗНАМ. Задатак се не признаје уколико се:  

1) не заокружи ниједан одговор (односно ни једно слово),  

2) заокруже два или више одговора или 

3) прецртају један или више одговора.  

 

Желимо вам пуно успеха!  



1. Аутомобил масе 3 тоне,  полази из стања мировања и убрзава по хоризонталном путу, 

вучном силом од 3 kN. После 10 s, угаси се мотор а ауто наставља да се креће. Ако је 

коефицијент трења 0,02, на ком растојању од почетне тачке кретања ће се зауставити?  

 

A) 300 [m] Б) 2 [km]  В) 200 [m] 

Г) 3 [km] Д) не знам                                                               

 (3 поена) 

2. Кoлико износи линијска брзина v тачака на површини Земље на екватору?  

(Полупречник Земље је R6400 km) 

 

А) 0 [m/s] Б) 328,5 [m/s]  В) 465 [m/s] 

Г) 72,6 [m/s] Д) не знам 

 (3 поена)  

3. Који од наведених исказа је тачан? 

 

А) Тело је теже на екватору него на половима.  

Б) Тело је теже на половима него на екватору.  

В) Телу има једнаку тежину на половима и екватору.  

Г) Тежина тела од екватора ка половима опада реципрочно полупречнику Земље.             

Д) не знам 

(2 поена) 

4. Приближавањем звучног извора и посматрача долази до појаве Доплеровог ефекта 

који се у овом случају манифестује као: 

 

А) повећање фреквенције звука који чује посматрач 

Б) повећање јачине звука који чује посматрач 

В) смањење фреквенције звука који чује посматрач 

Г) смањење јачине звука који чује посматрач 

Д) не знам 

(3 поена) 

5. Одредити колика треба да буде дужина математичког клатна да би осциловало 

фреквенцијом 0,5 Hz? (Убрзање силе земљине теже је 9,81 m/s2)  

 

A) 1 [m] Б) 1,5 [m]   В) 99,5 [cm]  

Г) 995 [cm]  Д) не знам 

 (4 поена) 

6. Људско ухо региструје акустичке таласe у фреквентном опсегу 16 [Hz] до 20 [kHz]. 

Ком таласном подручју одговара наведени фреквентни опсег? (Брзина звука је 320 m/s) 

 

A) 20 [m] – 16 [m] Б) 0,05 [m] – 62,5 [m]  В) 18,750 [km] – 15 [m] 

Г) 20 [m] – 1610-3 [m] Д) не знам 

 (3 поена) 

7. Oпругa, чији је коефицијент крутости k=1 kN/m  се под дејством силе еластичном 

деформацијом издужи за 4 cm? Колико је потенцијална енергија опруге? 

 

A) 0,8 [J] Б) 8 [kJ] В) 80 [J] 

Г) 20 [J] Д) не знам 

(3 поена)  



8. Густина морске воде је 1,025 g/cm3 а густина леда је 0,917 g/cm3. Колико процената 

ледене громаде је изнад воде? (Убрзање силе теже је 9,81 m/s2) 

 

A) 10,5 % Б)  0,105 % В) 11,118%   

Г) 1, 05 % [Pa] Д) 1,118 % 

 (4 поена) 

9. Флуид струји кроз хоризонталну цев кружног променљивог попречног пресека. 

Kолико пута се смањи или повећа брзина протицања, након проласка флуида  из дела 

цеви са полупречником r у део цеви са полупречником r/2?  

 

A) смањи се 4 пута Б) повећа се 4 пута В) повећа се 2 пута 

Г) смањи се 2 пута Д) не знам 

(3 поена) 

10. У суду запремине 560 литара налази се 1 g кисеоника O2. Колики је притисак гаса на 

температури 127 оС? (Универзална гасна константа је R=8,314 J/(molK)) 

 

A) 186 [Pa] Б) 105 [Pa] В) 372 [Pa]  

Г) 0,186 [Pa] Д) не знам  

 (3 поена) 

11. Колика је количина наелектрисања која прође кроз попречни пресек проводника 

електричног отпора 4 Ω током 3 минута. Напон између крајева проводника је 12V.  

 

A) 3,610-6 [C] Б) 6 [C] В) 72 [C]  

Г) 540 [C] Д) не знам  

(4 поена) 

12. Која је од наведених мерних јединица изведена? 

 

A) ват [W] Б) кандела [cd] В) мол [mol] 

Г) ампер [A] Д) не знам  

 (2 поена) 

13. Два дугачка, међусобно паралелна проводника, занемарљивог попречног пресека, 

када се налазе у ваздуху на растојању од једног метра, а кроз њих тече струја исте јачине,  

делују један на други силом од 0,2 N по дужном метру проводника. Колика је јачина 

тих струја?      

 

А) 1 [mA] Б) 1 [A] В) 10 [mA]  

Г) 0,1 [A] Д) не знам  

 (4 поена) 

14. Помоћу којих основних јединица Међународног система (SI), може да се изрази 

јединица за магнетску индукцију тесла [Т]? 

 

A) 
2

W
[ ]
m

 Б) 
V

[ ]
m

 В) 
A

[ ]
m

 

Г)  
 2

kg
[ ]
A s

 Д) не знам  

(2 поена)  



15. У коло наизменичне струје фреквенције 50 Hz укључен је калем коефицијента 

самоиндукције L=100 mH и кондензатор. Ако је импенданца кола минимална, колика је 

капацитивност кондензатора С ?  

 

А) 101,4 [pF]  Б) 4 [mF]  В) 4 [F]  

Г) 101,4 [F] Д) не знам  

(3 поена) 

16. Колико пута је енергија фотона црвене светлости таласне дужине 0,7 m мања од 

енергије рендгенског зрачења таласне дужине 0,1 nm?    

 

А) 7 пута

 

Б) 70 пута В)  700 пута 

Г) 7000 пута       Д) не знам  

(3 поена) 

17. Ако је жижна даљина танког сабирног сочива 50 cm, колика је оптичка моћ сочива?  

 

А) 0,02 [D] Б) 0,5 [D]
 

В) 2 [D] 

Г) 4 [D]
 

Д) не знам 

(2 поена) 

18. Колики је индекс преламања средине на коју из ваздуха пада зрак светлости под 

углом од 45о а прелама се под углом од 30о?  

 

А) 1,41 Б)  
2

2
 В) 1 

Г) 
2

3
 Д) не знам 

(3 поена) 

19. За колико и како се промени редни број елемента у периодном систему Мендељејева 

услед бета минус распадa (-)? 

 

А) смањи се за два Б) смањи се за један В) повећа се зa један 

Г) повећа се зa два
                 

Д) не знам 

 (2 поена) 

20. Колика је температура апсолутно црног тела чија је емисиона моћ 12 kW/m2? 

(Штефан-Болцманова константа је σ=5,67∙10-8  W/(m2K4)) 

 

А) 0 oC  Б) 373 [K]   В) 405 oC  

Г) 407,8 [K]   Д) не знам 

(4 поена) 

 

 

У Београду,  

29. јуна 2021. год. 

 


