


ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
____________________________ 

 
1. У основне величине у физици, по Међународном систему јединица, спадају 

и следеће три величине : 
а) маса, температура, електрични отпор 
б) сила, запремина, дужина 
г) маса, вријеме, дужина 
 

2. Код еластичног судара важи : 
а) закон одржања импулса и кинетичке енергије 
б) закон одржања ипулса 
в) закон одржања кинетичке енергије 
 

3. Потенцијална енергија тијела зависи од : 
а) његове температуре 
б) његове брзине при кретању 
в) његовог положаја у односу на референтни ниво 
 

4. Јачина електричног поља које настаје око тачкастог наелектрисања  
а) не зависи  од удаљености од њега 
б) повећава се са удаљеношћу од њега 
в) смањује се са квадратом удаљености од њега  
 

5. Одступање од праволинијског простирања свјетлости је посљедица : 
а) поларизације 
б) дифракције 
в) апсорпције 

 
6. Пјешак сваке секунде пређе пут од 1,5 m. Колика је његова брзина изражена 

у km/h? 
a) 1 km/h б) 5,8 km/h в) 5,4 km/h г) 5,4 m/s д) 5401 m/s 
 

7. Растојање између два протона у вакууму износи 10-14m. Колико је пута 
Њутнова гравитациона сила између њих мања од Кулонове одбојне силе 
између њих ? 
 ( ,106726,1 27 kgmp

  ,10602,1 19 Ce  ,10673,6 21311  skgmGN  

mF /10854,8 12
0

 ) 

a) 361024,1   б) 8103   в) 36104   г) 361039,1   д) 24105   
 

8. Tијело масе m=50 kg креће се сталном брзином по хоризонталној подлози 
под дејством силе од 130 N која је паралелна подлози. Колики је 
коефицијент трења између тијела и подлоге? 
a) 0,5  б) 0,9  в) 0,26  г) 1,3  д) 0,44 
 



9. Паралелан сноп свјетлосних зрака пада под углом 45 на граничну 
површину вода-стакло. Колики је релативни индекс преламања стакла у 
односу на воду ако је преломни угао 40 . Индекс преламања воде је 
1,33. 
a) 0,5  б) 1,11  в) 5,2   г) 3,2  д) 1.7 
 

10. Завојница индуктивитета 2 H и омског отпора 50 Ω спојена је серијски са 
кондензатором капацитета 10-6 F на градску мрежу. Волтметар прикључен 
на крајеве завојнице показује напон од: 
a) 54,2 V б) 98,3 V в) 36,1 V  г) 16,5 V д) 300 V 
 

 
 

 
 

  
 



ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
____________________________ 

 
1. Која физичка величина не  припада Међународном систему основних 

јединица?  
а) маса  
б) вријеме 
г) притисак 
 

2. Други принцип термодинамике каже   
а) да је немогућ процес у коме би топлота спонтано прелазила са тијела 
ниже на тијело више температуре  
б) да је могућ процес у коме би топлота спонтано прелазила са тијела ниже 
на тијело више температуре  
в) да је немогућ процес у коме би топлота спонтано прелазила са тијела 
више на тијело ниже температуре  
 
 

3. Јединица за силу је  
а) kg m s-2 

б) kg m s3 

в) kg m-1s-2 

 
4. Лоренцова сила се састоји од двије компоненте, магнетна  компонента 

зависи од 
а) масе честице 
б) магнетног поља и брзине честице 
в) електричног поља и наелектрисања честице  
 

5. При одбијању свјетлости од оптички рјеђе средине фаза се  
а) промијени за   

б) промијени за 
2


 

в) не мијења 
 

6. Пјешак сваке минуте пређе пут од 0,07 кm. Колика је његова брзина 
изражена у m/s? 
a) 1 km/h б) 5,8 km/h в) 3 km/h г) 1,16 m/s д) 5401 m/s 
 

7. Узастопним мјерењем дужине танке жице добијене су сљедеће вриједности: 
10.3 m, 10.5 m, 10000 mm. Колика је њихова средња вриједност?   

 
a) 2.1 cm б) 51.2 cm в) 1026 cm г) 3.8 cm д) 1.2 cm 
 

8. Колики импулс даје сила од 50 N у једној минути?  
 



a) 3000 Ns б) 9000 Ns в) 26000 Ns  г) 1,3 Ns д) 88290 Ns 
 

9. Колика је сила привлачења два брода, сваки тежине 108 kg када су 
међусобно удаљени 2 km? 
 
a) 0,5 N б) 0.116 N в) 3  N  г) 3,2 N д) 1 N 
 

10. Двије једнако наелектрисане куглице налазе се на растојању 0,3 m и 
привлаче силом од  50 N . Колико износи наелектрисање сваке од куглица?  

( mF /10854,8 12
0

 ) 

a) C810  б) 98,3 C в) 3 C    г) 3 pC  д) C810236.2   
 

 
 

 
 

  
 



ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
____________________________ 

 
1. Која физичка величина не  припада Међународном систему основних 

јединица?  
а) дужина  
б) температура 
г) магнетни флукс 
 

2. Први закон термодинамике односи се на   
а) очување енергије 
б) очување импулса 
в) рад сила 
 

3. Јединица за магнетну индукцију у SI систему јединица је: 
а) kg m s-2 

б) N/Am 

в) N/Am2 

 
4. Која боја спектра видљивог зрачења има највећу фреквенцију? 

а) жута 
б) црвена 
в) љубичаста 
 

5. При одбијању свјетлости од оптички гушће средине фаза се  
а) промијени за   

б) промијени за 
2


 

в) не мијења 
 

6. На тијело масе 10 kg дјелује сила од 9 N. Tијело се креће праволинијски: 
a) равномјерно са константном брзином  од  1 m/s 

 б) убрзано са убрзањем 0.9 m/s2  
в) убрзано са убрзањем од 1.3 m/s 
 

7. Ako у току пет секунди аутомобил промијени брзину са 21 m/s на 59 m/s 
средње убрзање аутомобила износи: 
a) 8 cm/s2  
б) 8.5 m/s2  
в) 8 m/s2  
 

8. Ако се тијело масе 100 kg креће брзином 4 km/h његова кинетичка енергија 
има вриједност: 
a) 61.6 J 

 б) 70 J 
 в) 64 J 



 
9. Колика је сила привлачења два брода, сваки тежине 109 kg када су 

међусобно удаљени 1 km? 
a) 66 N 

 б) 66.7 N 
 в) 63  N   

 
10. Монохроматска свјетлост таласне дужине  400 nm пада нормално на 

оптичку решетку. Синус преломног  угла  за први максимум је 0.5. 
Константа оптичке решетке је:  
a) 0.8 μm 

 б) 0.9 μm 
в) 1 μm   
 

 
 

  
 



 ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
____________________________ 

 
1. У механици постоје само три основне физичке величине, то су 

а) дужина, вријеме, маса  
б) дужина, маса, импулс 
 г) вријеме, маса, сила 
 

2. Први закон термодинамике каже   
а) могуће је направити строј који би стварао енергију ни из чега 
б) немогућ је процес у којем би топлота прелазила са тијела ниже на тијело 
више температуре 
в) енергија се не може створити ни из чега нити се може уништити, може 
једино прелазити из једног облика у други 
 

3. Јединица за кинетичку енергију у  SI систему јединица је: 
а) kg m s-2 

б) N/m 

в) kg m2s-2 

 
4. Брзина простирања свјетлости кроз неку материјалну средину је 

а) sm /103 8  

б) /1v  

в) 00/ cv   

 
5. Ако три кондензатора истих капацитата вежемо серијски укупан капацитет 

ће бити 
а) јенак капацитету појединачних кондензатора 
б) већи од капацитета појединачних кондензатора 
в) мањи од капацитета појединачних кондензатора 

 
6. Аутомобил се креће узбрдо, једнако успорено, средњом брзином 10 m/s. 

Колика је његова почетна брзина ако је коначна 5 m/s? 
a) 15 m/min 

 б) 0.015 кm/s  
в) 15 m/h 
 

7. На којој висини изнад површине земље је потребно поставити неко тијело 
масе m па да му тежина буде два пута мања од тежине на површини земље? 
(Полупречник земље је 6400 km) 
a) 2651 km  
б) 265100 m  
в) 2659 km  
 



8. Дизалица снаге 7 kW подигне тијело масе 3 тоне на висину 9 m. Колико 
времена је потребно дизалици да подигне терет? 
a) 0.628 min 

 б) 378.4 s 
 в) 0.378 min 

 
9. Два кондензатора капацитета nFC 41   и nFC 62  су везани серијски и 

прикључени на једносмјерни извор напона  од 25 V. Колики напон влада на 
крајевима првог кондензатора? 
a) 10 V 

 б) 15 kV 
 в) 0.015 kV   

 
10. Дифракциона решетка која на сваком милиметру има по 75 зареза 

освијетљена је монохроматском свјетлошћу таласне дужине 500 nm. При 
томе се на екрану, који се налази на неком растојању од решетке, виде 
свијетле пруге на једнаким растојањима једна од друге. Ако је растојање 
између централне и друге свијетле пруге 11.25 cm колико је растојање од 
решетке до екрана? 
a) 150 mm 

 б) 15 mm 
в) 1500 mm  
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1. Za x =
√
2 i y = 2

√
2 izraz

(√x+
√
y

√
x+ y

−
√
x+ y√
x+

√
y

)−2

− x+ y

2
√
xy

ima vrijednost

A) 1
4 B) 1 V) 9

8 G) 9
4 D) 2.

2. Ako je f(x) =
√
x+ 1 i g(x) = 4x− 1, tada je f

(
g
(

5
4

))
+ g

(
f
(

5
4

))
jednako

A) 5−
√
5 B) 2

√
5 V) 5 +

√
5 G) 10 D) 7

2 .

3. Ako su x1 i x2 rje{ewa jedna~ine x
2 − (m+ 1)x+m = 0 tada je x2

1 + x2
2 jednako

A) 2m+ 1 B) (m+ 1)2 V)m2 + 2m G)m2 + 1 D)m2 + 2m+ 2.

4. Nejedna~ina x+ 3 ≥ 4
2−x je ta~na ako i samo ako x pripada skupu

A) [−2, 2) B) [−2, 1]∪(2,+∞) V) [1, 2) G) (−∞,−2]∪[1, 2) D) (2,+∞).

5. Kisela voda je poskupila 15%. Koliko se litara te vode mo`e sada kupiti za novac kojim se prije poskupqewa moglo

kupiti 368 litara?

A) 320 B) 325 V) 340 G) 344 D) 345.

6. Ako je zbir prva tri ~lana aritmeti~kog niza 42, a zbir prvih{est ~lanova tog niza 48, onda je zbir prvih deset ~lanova
tog niza jednak

A) 90 B) 54 V) 4 G) 0 D)−4.

7. Proizvod rje{ewa jedna~ine 44x+8 − 5 · 42x+5 + 64 = 0 jednak je

A)−5
2 B)−1 V) 1 G) 5

4 D) 3
2 .

8. Zbir rje{ewa jedna~ine log4(x+ 12) · logx 2 = 1 jednak je

A) 4 B) 7 V) 1 G)−7 D)−3.

9. Ako je prava y = ax+ b normalna na pravu y = 4x+ 2 i prolazi kroz ta~kuA(−4, 2)

tada je 4a+ 2b jednako

A)−4 B)−2 V) 0 G) 1 D) 2.

10. Broj rje{ewa jedna~ine sinx+ 1√
3
sin 2x = 0 na intervalu [0, 2π] je

A) 2 B) 3 V) 4 G) 5 D) 7.

Zadaci vrijede po 2, 5 boda. Za pogre{an odgovor, kao i za zaokru`ivawe vi{e od jednog odgovora oduzima se pola boda.
Prijemni ispit traje 2 sata. U gorwem desnom uglu upisati ime i prezime i smjer za koji se pola`e prijemni.


