
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, III 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. Оговори са ДА или НЕ

а)  Магнетно поље делује на наелектрисану честицу која се креће у правцу линија 
вектора магнетне индукције

б)  Магнетно поље делује на наелектрисану честицу која мирује

в)  Магнетно поље делује на наелектрисану честицу која се креће у правцу који сече 
линије вектора магнетне индукције                                                                                      3б

2. У хомогено магнетно поље, нормално на магнетне линије сила, улећу протон и 
електрон. Упореди њихове угаоне брзине ако на њих делује само магнетно поље. Маса 
протона је приближно 1840 пута већа од масе електрона.                                                  4б

3. У хомогеном магнетном пољу индукције 0,1mT
налазе се два паралелна проводника као на слици.
Дужине проводника су једнаке и износе 50cm, а њихово
међусобно растојање је 10cm. Кроз проводнике теку
струје I1 = 40A  и  I2 = 50A. Израчунати интензитет силе
која делује на други проводник.

   0 = 410-7  Тm / A                                                8б        

4. У хомогеном магнетном пољу индукције 10mT у
вертикалној равни су постављена два проводна штапа на растојању 5dm. Штапови су на
врху спојени. Правац вектора магнетне индукције је нормалан на раван коју образују 
штапови. Низ штапове клизи без трења (у сталном контакту са штаповима) прав 
проводник дужине једнаке растојању између штапова, сталном брзином 2m/s. Маса 
проводника је 5g. Одредити отпорност покретног проводника ако је отпорност осталих 
проводника занемарљива.    (g = 10 m/s2)                                                                           10б

5. Учестаност хармонијских осцилација осцилатора је . После ког најмањег времена се
кинетичка енергија од максималне вредности смањи на половину?                                 5б



6. Период електричних осцилација у осцилаторном колу је 10s. Ако се за кондензатор 
у том колу паралелно веже други кондензатор капацитивности 30nF, период 
осциловања повећа се два пута. Израчунати индуктивност калема и капацитивност 
кондензатора у првом осцилаторном колу.                                                                          8б

7. Придружи сваком клатну период осциловања око осе која пролази кроз тачку О:        
а)  танак хомогени штап       б)  танак хомогени прстен      в)  хомогена метална кугла 

 
6б

8. Бродска сирена емитује тон фреквенце 300Hz. Талас наилази на вертикалну стену, 
одбија се и стиже до брода. Капетан брода региструје фреквенцу од 310Hz. Колико је 
удаљена стена ако броду треба 2 минута да стигне до ње крећући се сталном брзином? 
Брзина звука у ваздуху је 330 m/s.                                                                                      6б


