
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАРИ ЗА ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА,
ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 8. MAJ 2021.

Т Е С Т  И З  Ф И З И К Е
СРЕДЊА ШКОЛА, I РАЗРЕД

Попуњава ученик (попунити читко штампаним словима)

Регионални центар за таленте: _______________________________________________

Име и презиме: ____________________________________________________________

Школа: ___________________________________________________________________

Град: _____________________ Разред: ______________________

_________________________                                                            Попуњава комисија

(потпис ученика)                                                                  Број бодова:

Време израде теста 90 минута! Тест се бодује са 50 поена. Погрешан одговор не
доноси ни позитивне ни негативне бодове.

Тест урадила: Јелена Марковић, професор, ЕТШ „Никола Тесла”, Панчево
Рецензент: Владимир Марић, професор, Гимназија „Урош Предић”, Панчево



Пажљиво прочитај питања! Прецртани и дописани или преправљани одговори се
не признају. Оцењује се само питање у коме су сви одговори тачни. Укупан број
бодова на тесту је 50. 
СРЕЋНО!

1. Ако је циљ задатка израчунавање непознате дужине, која од понуђених величина би 
могла да буде одговор? Ознаке t, l, v. a и  S се односе на величине чије димензије 
одговарају редом: времену, дужини, брзини, убрзању и површини.

а)  v t/S              б)  √a ∙S             в)  at            г)  v l/t             д)  v2/a                                2б

2. Којим од следећих јединица се може изразити густина неког тела?

а)  Nsm-4         б)  kgm3         в)  kgdm2/m5        г)  kg/m-3         д)  m3/kg                          2б

3. Који од следећих исказа важи при ротацији чврстог тела?

а) Тачке које се налазе ближе оси ротације имају већу линијску брзину

б) Тачке које се налазе даље од осе ротације имају већу угаону брзину

в) Све тачке тела које ротира имају исту линијску брзину 

г) Све тачке тела које ротира имају исту угаону брзину                                                  2б

4. Покретно степениште подигне човека, који на њему стоји, за  80s. По непокретном 
степеништу човек се попне за 120s. Колико времена му је потребно да се попне ако се 
на исти начин креће по покретном степеништу?                                                               6б

5. Слободно падајући тело у последњој секунди падања пређе 2/3 висине са које је пало.
Наћи ту висину.                                                                                                                     8б

6. Воз улази у кривину почетном брзином 54km/h и прелази пут од 600m за 30s, 
крећући се равномерно убрзано. Радијус закривљеног дела пута износи 1km. Колика је 
брзина, а колико убрзање на крају тог пута?                                                                      8б

7. На глаткој хоризонталној површини постављена су

три тела, маса m1, m2 и m3 , везана нитима једно са
другим, као на слици. За тело масе m1 привезано је
четврто тело помоћу нити која је пребачена преко
котура. Наћи интензитет убрзања система тела,
упоредити по интензитету сила затезања свих нити, и
образложити одговор. Нити су лаке и неистегљиве, а
маса котура је занемарљива.



                                                                                         10б

8. Камен масе m, везан за лаку неистегљиву нит дужине r, ротира у вертикалној равни 
око хоризонталне осе која пролази кроз тачку О. Сваком од датих положаја камена 
придружи одговарајући израз који представља центрипеталну силу (mg је сила Земљине
теже, а Т сила затезања нити).

           

            1)   T                            5)   T – mg 

            2)   T + mv2/r              6)   T – mv2/r

            3)   T +
√2
2

 mg              7)   T  - 
√2
2

 mg        

            4)   T + mg                   8)   T + mg + mv2/r

                                                                                    
4б

9. Одговори са  ДА  или  НЕ

Може ли тело да буде у равнотежи ако на њега делују:

а)  три силе

б)  две силе истог правца, а супротних смерова

в)  две силе различитог правца

г)  спрег сила                                                                                                                            2б

10. Колико пута је период ротације Земљиног сателита на висини 3200km већи од 
периода ротације сателита који кружи у близини Земље? Полупречник Земље је       
6400km.                                                                                                                                    6б


