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ПРВИ РАЗРЕД

1.Током решавања неког физичког проблема добијен је резултат физичке величине са 
јединицом  kgm2s-2 . Величина чија је ово јединица је:
а) сила     б) момент инерције     в) момент силе     г) импулс    д) момент импулса      (2б)    

2.Који од следећих исказа је тачан за равномерно убрзано кретање тела без почетне 
брзине?
а) тело се креће константном брзином
б) брзина линеарно зависи од пређеног пута
в) у једнаким временским интервалима тело прелази једнаке дужине пута
г) пређени пут је сразмеран квадрату брзине                                                                     (2б)

3.Сила затезања је по својој физичкој природи:
а) сила трења    б) гравитациона сила    в) електромагнетна сила    г) нуклеарна сила   (2б)

4.Камион се креће по правом путу брзином  100 km/h . Иза камиона се креће аутомобил 
брзином  118 km/h . Ако је у почетном тренутку растојање између ова два возила било  
200 m , после ког времена ће они бити удаљени 50 m ?                                                     (3б)

5.У току времена  1,2 min  воз се кретао равномерно убрзано без почетне брзине, затим 
неко време равномерно, и најзад, у току времена  1,8 min  кретао се равномерно успорено 
до заустављања. Колику максималну брзину ће достићи воз ако пређе растојање од  12 km 
средњом брзином  54 km/h ?                                                                                                  (7б)

6.Три тела се под дејством силе  F  константног интензитета крећу по глаткој 
хоризонталној површини стола. Ако је интензитет силе реакције између тела  m и 2m
N1 , а интензитет силе реакције између тела  2m и 3m  N2 , важи:
Заокружи тачан одговор и образложи.
а)   F = N1 = N2                                   
б)   F + N1 = N2 
в)   F > N1 = N2 
г)   F < N1 < N2

д)   F > N1 > N2 
                                                             
Напомена: Тачан одговор без образложења носи 2 бода.                                                       
                                                                                                                                                  (4б)   



7.Маса Месеца је  81 пут мања од масе Земље. Земља и Месец су сфере хомогене густине, 
а растојање између њихових центара износи  r . Ако је у некој тачки између ова два тела 
резултујућа јачина гравитационог поља једнака нули, колико је та тачка удаљена од 
центра Земље?                                                                                                                         (5б)  

8.Мало тело масе  200 g  креће се равномерно у хоризонталној равни по кружници 
пречника 1 m , чинећи три обртаја у секунди. Колики рад је потребно извршити да би се 
број обртаја у секунди повећао за два?                                                                                 (7б)  

9.На штапу занемарљиве масе налази се правилно распоређено пет једнаких куглица, 
свака масе по  20 g . Растојање измуђу куглица је  30 cm . Колики је момент инерције овог 
система у односу на осу која пролази кроз средину штапа и нормална је на штап? Колики 
ће бити момент инерције овог система ако оса ротације пролази кроз један крај штапа?  
                                                                                                                                                     (6б)

10.Мало тело се пусти да клизи са висине  h  низ нагнуту подлогу која се завршава 
полукружним делом полупречника  h /2  (слика). На којој висини од хоризонталне 
површине ће се тело одвојити од петље? Трење је занемарљиво.                                     (12б)

          
          
          
          
          
          
          
          
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            


