
 

Департман за физику 27. јун 2018 

Природно-математички факултет 

Универзитет у Нишу 
 

 

 

 

Пријемни испит 
 

 

 

1. Материјална тачка се креће без убрзања ако је: 

а)        , 

б)         , 

в) нема тачног одговора. 

 

2. Други Њутнов закон изражава се релацијом: 

а)          , 

б)          , 

в)            , 

г)              . 
 

3. Лифт се креће са константним убрзањем. Тежина тела у лифту је при пењању три пута 

већа него при спуштању ако је убрзање: 

а)    , 
б)    , 

в)    , 

г)    . 

 

4. Један обртај у минути је: 

а)           , 

б)         , 

в)           , 

г)           . 

 

5. Тело се подиже уз стрму раван 1, односно 2. У ком случају треба извршити већи рад ако 

је трење занемарљиво: 

а) у првом, 

б) у другом, 

в) у оба случаја рад је исти. 

 

 

6. Снага машине која за       изврши рад од        је: 

а)       , 

б)     , 

в)     , 

г)       . 

 



7. Куглица слободно пада са висине  . На којој висини је кинетичка енергија куглице 

једнака потенцијалној, ако је отпор ваздуха занемарљив? 

а)  ,    в) 
 

 
 ,    д) 

 

 
 . 

б) 
 

 
 ,    г) 

 

 
 ,  

 

8. Ако се дужина конца математичког клатна повећа 9 пута, његов период осциловања се: 

а) смањи 9 пута, 

б) смањи 3 пута, 

в) повећа 3 пута. 

 

9. Амплитуда осциловања линеарног хармонијског осцилатора је     , а период 

осциловања је    . Највећа брзина осцилатора износи: 

а)         , 

б)         , 

в)          , 

г)          . 

 

10. На датим графицима приказан је исти термодинамички процес. 

 

Стрелице на графику 2 треба да буду усмерене: 

а) 
 

б) 
 

в) 
 

г) 
 

 

11. Тело је било на температури од     , онда је охлађено за     . Његова температура је 

сада: 

а)      , 

б)      , 

в)      . 

 

12. Коју од три диелектричне плоче истих површина треба узети да би се направио 

кондензатор највећег капацитета? 

а) дебљина        ,      , 

б) дебљина        ,      , 

в) дебљина        ,      . 

 

13. Предмет се налази између сабирног сочива и његове жиже. Лик овог предмета је 

(заокружити тачне одговоре): 

а) реалан, 

б) имагинаран, 

в) увећан, 

г) умањен, 

д) усправан, 

ђ) изврнут. 



14. Колико је пута еквивалентни отпор редне везе два идентична отпорника већи од 

еквивалентног отпора њихове паралелне везе: 

а) 2 пута, 

б) 3 пута, 

в) 4 пута. 

 

15. Јачина електричног поља једнака је нули у центру правилног шестоугла: 

а) на слици 1, 

б) на слици 2, 

в) на слици 3, 

г) на слици 4, 

д) ни у једном. 

 
 

16. Космички брод се приближава Земљи брзином     . У једном тренутку космонаут 

укључи фарове на броду. Којом брзином ће светлост фарова доћи на Земљу? 

а)     , 

б)     , 

в)  , 

г) нема тачног одговора. 

 

17. Енергија фотона таласне дужине   је: 

а)    , 

б)   , 

в)    , 

г)     . 

 

18. Електрон волт (  ) је јединица за: 

а) снагу, 

б) енергију, 

в) интензитет силе. 

г) количину електрицитета 

 

19. Бета зраци су: 

а) протони, 

б) електрони,  

в) фотони, 

г) антипротони. 

 

20. Одредити редни и атомски број језгра   које се добија у нуклеарној реакцији: 

  
       

     
    

  

   _______ 

   _______ 


