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ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР
1.Осцилатору је дата енергија E0  и он хармонијски осцилује са амплитудом  x0 . Ако се 
осцилатору дода енергија  3 E0 , он ће осциловати са амплитудом:
а) 3 x0          б) 4 x0         в) 2 x0         г) 1,5 x0        д) x0                                                              (2б)

ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР
2.Ако су  c,   и   брзина, таласна дужина и фреквенца светлосног таласа, респективно, 
онда се при преласку светлости из једне средине у другу мења:
а) само c         б) само         в) само         г)   и          д)   и  c                                       (2б)

ОДГОВОРИ СА:   ПОВЕЋАВА СЕ,  СМАЊУЈЕ СЕ,  НЕ МЕЊА СЕ
3.При преласку светлости из оптички гушће у оптички ређу средину, како се мења:
а) апсолутни индекс преламања
б) угао светлосног зрака у односу на нормалу                                                                     (2б)

4.Два дугачка права проводника леже у међусобно нормалним равнима (слика). Растојање 
између њих је  2 cm . Наћи јачину магнетне индукције у тачкама  М1  и  М2  ако су оне 
удаљене од проводника кроз који протиче струја јачине  I1  по  1 cm .  Јачине струја су 
I1 = 2 А ,  I2 = 3 А , а за апсолутну магнетну пермеабилност узети  4π10-7  Tm /A .     (10б) 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                                                                                                                                            

5. У хомогеном магнетном пољу индукције  100 mT налази се проводни навојак. Линије 
сила магнетног поља су нормалне на површину навојка. Навојак је прикључен на 
галванометар. При обртању навојка кроз галванометар протекне укупна количина 
наеелектрисања 7,5 mC . За колики угао је обрнут навојак? Полупречник навојка је 18 cm ,
а његова отпорност  2  .                                                                                                     (10б)

                                                                                  



6.У стаклену цев, чији је унутрашњи пречник  8 mm и која је савијена у облику слова „U“ ,
насута је жива масе  1 kg . Краци цеви су у вертикалном положају. Колики ће бити период 
осциловања живе ако се она изведе из равнотежног положаја?  Густина живе износи      
13,6 g/cm3 . За убрзање Земљине теже узети  10 m/s2 .                                                     (5б)

7.Период осциловања хомогеног штапа износи  1 s . Штап осцилује у вертикалној равни 
око осе која пролази кроз један његов крај . Колика је дужина штапа? За убрзање Земљине
теже узети  10 m/s2 .                                                                                                              (4б)

8.Калем коефицијента самоиндукције  L , кондензатор капацитивности  C  и термогени 
отпорник  R  везани су редно у струјно коло за извор наизменичне струје. Кондензатор се 
састоји од две равне паралелне плоче које су на међусобном растојању  0,1 mm , а 
површина сваке плоче је  1000 cm2 . Између плоча се налази хартија чија је релативна 
диелектрична пропустљивост  2,2 . Одредити:
а) вредност коефицијента самоиндукције тако да при фреквенци  5000 Hz  у колу настане 
резонанца. За апсолутну диелектричну пропустљивост узети  8,8510-12  C2/Nm2  .
б) импедансу кола при резонанци, ако је  R = 6  .                                                            (5б)

9.На дну језера, потпуно под водом, стоји вертикални стуб висине  2 m . Одреди дужину 
његове сенке ако светлосни зраци падају на површину воде под углом  530 . Индекс 
преламања за ваздух је 1, а за воду 1,33 . Слика је обавезна.                                            (5б)
                                                                      

10.На дифракциону решетку константе  2 µm пада монохроматска светлост таласне 
дужине  589 nm  под углом од  900 . Наћи укупан број дифракционих максимума које даје 
ова решетка.                                                                                                                         (5б)


