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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  - ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ 04. 09. 2020. 

 

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. Јединица SI система за распад у секунди је:  

a) Ci   б) Sv    в) Bq    г) Gy  

 

2. Растојање међу звездама се изражавају у:  

a) астрономским годинама   б) свемирским годинама в) сунчевим годинама  г) светлосним годинама 

 

3. Која од наведених физичких величина није скаларна? 

а) рад                б) снага                               в) импулс               г) енергија 

 

4. Бета честица представља: 

а) језгро хелијума  б) електрон                 в) протон              г) неутрон 

 

5. Електронволт (eV) је јединица за: 

а) количину наелектрисања б) напон   в) снагу             г) енергију 

 

6. Јединица за јачину електричног поља може се записати као: 

а) N/m                  б) NC                                в) Vm                             г) V/m 

 

7. Угаона брзина ротације Земље око своје осе износи приближно: 

а) 5,4 ∙ 10−6 𝑠−1                     б) 7,3 ∙ 10−5 𝑠−1                в) 2,0 ∙ 10−7 𝑠−1                        г) 2,0 ∙ 10−6 𝑠−1 

 

8. Пројектил је лансиран као коси хитац максималног домета. Однос максималне висине и домета у овом случају 

је: 

а) 1/2                                б) 1                                    в) 1 /4                               г) 4 

 

9. При константном притиску, апсолутна температура идеалног гаса се повећа 3 пута. Запремина гаса:  

а) порасте 3 пута  б) порасте 5 пута                          в) смањи 3 пута                г) смањи 4 пута 

 

10. Танко сабирно сочиво даје стваран лик увећан два пута. Колико износи жижна даљина овог сочива, ако је 

удаљеност лика од сочива 24 cm? 

а) 8 cm                          б) 12 cm                                  в) 16 cm                 г) 20 cm 

 

11. Диск пречника 1 m ротира угаоном брзином од 2 rad/s. Брзина диска на његовом ободу је: 

а) 1 m/s                          б) 2 m/s                                   в) 4 m/s                г) 8 m/s 



 
 A група  

 

 

12. Рад који је потребно уложити да би се наелектрисање од 5 C пренело из једне у другу тачку електростатичког 

поља износи 300 J. Разлика потенцијала између ових тачака је: 

а) 300 V                  б) 100 V       в) 30 V                               г) 60 V 

 

13. Два посматрача се налазе са исте стране дугачког и високог зида једнако удаљени од њега. Међусобно 

растојање посматрача је 150 m. Када један од њих опали хитац, други чује два пуцња у интервалу од 2 s. Ако је 

брзина звука 340 m/s, удаљеност посматрача од зида је: 

а) 408 m                               б) 204 m                      в) 816 m                                г) 102 m 

 

14. Монохроматска светлост таласне дужине 500 nm пада нормално на дифракциону решетку и скреће под углом 

од 20° у случају првог дифракционог максимума. Колико зареза по милиметру има дифракциона решетка? 

а) 2320 зареза/mm  б) 1864 зареза/mm  в) 1266  зареза/mm  г) 684 зареза/mm 

 

15. Кроз два бесконачно дуга праволинијска проводника постављена дуж координатних оса Декартовог 

координатног система X0Y теку струје константних интензитета 𝐼𝑥 = 2 𝐴 и  𝐼𝑦 = 4 𝐴 у позитивном смеру 

координатних оса. Геометријско место тачака у којима је магетско поље које стварају ове две струје једнако 

нули је:  

а) 𝑦 = 4𝑥                 б) 𝑦 = 2𝑥                       в) 𝑦 = 𝑥   г) 𝑦 =
𝑥

2
 

 

16. Како се промени капацитет везе два идентична кондензатора када се љихова првобитно редна веза промени 

у паралелну? 

а) смањи се 2 пута  б) смањи се 4 пута  в) повећа се 2 пута   г) повећа се 4 пута  

 

17. Штап дужине 2 m налази се у референтном систему који се креће брзином 0,8 c. Штап је постављен под углом 

од 60° у односу на правац кретања референтног система. Колика је дужина штапа када се посматра из система 

који мирује. 

а) 0,6 m                  б) 1,2 m                         в) 1,8 m                 г) 2,4 m  

 

18. Однос маса Земље и Месеца је 81. Претпостављајући да су ова тела сферног облика, чији се центри налазе на 

растојању R, тачка између ова два тела у којој је гравитационо поље нула од центра Месеца налази се на:  

а) 𝑅/9                               б) 8𝑅/9                                      в) 𝑅/10                                г) 9𝑅/10 

  

19. На плоче равног кодензатора, које се налазе на растојању 2 cm доведен је напон од 100 V. Између плоча се 

налази наелектрисана куглица живе густине 13600 kg/m3, и полупречника 1,7 ∙ 10−6 𝑚. Електрична сила и 

тежина куглице су истог правца, а супротних смерова. Ако је куглица у стању мировања, вредност њеног 

апсолутног наелектрисања је приближно ( 𝑒 = 1,6 ∙ 10−19 𝐶, 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠 ): 

а) 4132 𝑒                              б) 3432 𝑒                                      в) 1422 𝑒                                г) 900 𝑒 

 

20. Аутомобил се креће по путу паралелном прузи, којом се креће воз дужине 200 m константном брзином од 72 

km/h. Аутомобил пристиже воз у моменту када му је тренутна брзина 90 km/h и тада почиње да убрзава 

константним убрзањем од 4 m/s2. За колико времена ће аутомобил престићи воз уколико занемаримо његову 

дужину? 

а) 3,7 s                 б) 6,4 s                                      в) 8,8 s                 г) 12,4 s 

 


