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ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ФИЗИКЕ 
 

 

1. Увод 

 

Физичке величине. Јединице (називи и ознаке). SI систем јединица. Основне и 

изведене мерне јединице. Конверзија јединица. Децималне мерне јединице. 

Векторске и скаларне величине. Основне операције са векторима. Сабирање, 

одузимање, скаларни и векторски производ. Разлагање вектора.  

 

 

2. Кинематика транслаторног и ротационог кретања.  

 

Равномерно праволинијско кретање. Равномерно променљиво кретање (са и без 

почетне брзине). Примери равномерно променљивог кретања (слободно падање – 

хитац наниже, хитац навише). Кретање тела по кругу. Равномерна ротација. 

Равномерно променљива ротација (са и без почетне угаоне брзине). Веза између 

линијских величина (S, v, a) и угаоних величина (ϕ, ω, α). 

 

 

3. Динамика транслаторног и ротационог кретања.  

 

Њутнови закони механике (I, II и III Њутнов закон). Импулс тела и импус силе. 

Закон одржања импулса. Сила теже. Силе еластичности. Силе трења. Рад и снага 

код транслаторног кретања. Механичка енергија (кинетичка, потенцијална и 

енергија еластичне деформације). Закон одржања енергије. Примери закона 

одржања енергије и закона одржања импулса (судари тела). Центрипетална и 

центрифугална сила. Момент силе. Момент инерције. ΙΙ Њутнов закон динамике 

ротације. Момент импулса и закон одржања момента импулса. Рад, снага и енергија 

код ротационог кретања.  

      3.1 Статика.  
Равнотежа тела. Статичка и динамичка равнотежа, услов. Услови равнотеже тела и 

врсте равнотеже. Равнотежа тела на стрмој равни. Полуга. 

 

 

4. Основне интеракције у природи.  

 

Гравитационе силе (Њутнов закон опште гравитације). Гравитационо поље Земље 

(Земљино убрзање). Рад у гравитационом пољу (гравитациона потенцијална 

енергија и гравитациони потенцијал). Електростатичка сила (Кулонов закон). 

Електростатичко поље. Рад у електростатичком пољу (потенцијална енергија и 

напон). Капацитет. Капацитет плочастог кондензатора. Везивање кондензатора. 

Електростатичка енергија. Једносмерна електрична струја 
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 (јачина струје, густина струје). Омов закон за део електричног кола. Везивање 

отпорника. Омов закон за струјно коло. Електромоторна сила. Везивање извора 

струје. Рад, снага и топлотно дејство струје. Кирхофова правила. Закони 

електролизе. Амперов закон. Флукс магнетног поља. Лапласов закон и примена. 

Електромагнетна индукција. Међусобна индукција и самоиндукција.  

 

 

5. Физика великог броја честица  

 

Гасни закони. Једначина стања идеалног гаса. Основна једначина молекулско-

кинетичке теорије идеалног гаса. Основни закони хидростатике (Паскалов закон, 

хидростатички притисак, Архимедов закон). Једначина континуитета. Бернулијева 

једначина. Примери уз Бернулијеву једначину (истицање течности и гасова). Сила 

унутрашњег трења. Стоксова сила. Површински напон и капиларне појаве. 

Унутрашња енергија и топлотни капацитет. Принципи термодинамике (степен 

корисног дејства). Промена димензије тела у функцији температуре.  

 

 

6. Осцилације, таласи и оптика  

 

Кинематика хармонијских осцилација. Динамика осцилаторног кретања. 

Математичко и физичко клатно. Брзина, убрзање и енергија код хармонијског 

осциловања. Трансферзални и лонгитудинални таласи. Једначина таласа. Брзина 

таласа у еластичним срединама. Електромагнетне осцилације. Томсонова формула. 

Електромагнетни таласи. Основни закони геометријске оптике (одбијање и 

преламање светлости). Тотална рефлексија. Равна и сферна огледала. Једначина 

сферних огледала. Оптичка сочива. Једначина сочива. Интерференција светлости. 

Дифракција светлости. Поларизовање светлости.  

 

 

7. Физика микросвета  

 

Закони зрачења апсолутно црног тела (Штеван-Болемонов закон, Винов закон, 

Планков закон). Кванти светлости. Фотоелектрични ефекат. Де Брољева ротација. 

Борови постулати (I и II Боров постулат). Атом водоника по Боровој теорији. 

Линијски спектар атома водоника. Основне карактеристике језгра атома. Дефекти 

масе и енергија везе. Радиоактивно зрачење. Закон радиоактивног распада. 

Нулеарна реакција.  
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План припремне наставе за пријемни испит 
 

Бр.часа Теоријска настава 

 

Бр.часа Теоријска настава 
  

1. 

Физичке величине. Конверзија 

јединица.Основне операције са 

векторима.Разлагање вектора.   

20. Основне интеракције у природи -тест 

2. 

Равномерно праволинијско кретање. 

Равномерно променљиво кретање (са и 

без почетне брзине). 

21. 
Гасни закони. Једначина стања идеалног 

гаса. Основна једначина молекулско-

кинетичке теорије идеалног гаса. 

3. 

Примери равномерно променљивог 

кретања (слободно падање – хитац 

наниже, хитац навише). 
22. 

Основни закони хидростатике.Сила 

унутрашњег трења. Стоксова сила. 

Површински напон и капиларне појаве. 

4. 

Равномерна ротација. Равномерно 

променљива ротација (са и без почетне 

угаоне брзине). Веза између линијских 

величина (S, v, a) и угаоних величина 

(ϕ, ω, α).  

23. 
Једначина континуитета.Бернулијева 

једначина.  

5. 
Кинематика транслаторног и 

ротационог кретања - тест  
24. 

Примери уз Бернулијеву једначину 

(истицање течности и гасова). 

6. 
Њутнови закони механике (I, II и III 

Њутнов закон). 
25. 

Унутрашња енергија и топлотни 

капацитет. Принципи термодинамике 

(степен корисног дејства). 

7. 

Рад и снага код транслаторног кретања. 

Механичка енергија (кинетичка, 

потенцијална и енергија еластичне 

деформације). 

26. Физика великог броја честица - тест 

8. 

Закон одржања импулса.Закон 

одржања енергије. Примери закона 

одржања енергије и закона одржања 

импулса (судари тела). 

27. 

Кинематика хармонијских осцилација. 

Брзина, убрзање и енергија код 

хармонијског осциловања.Математичко 

клатно. 

9. 

Центрипетална и центрифугална сила. 

Момент силе. Момент инерције. ΙΙ 

Њутнов закон динамике ротације. 
28. 

Трансферзални и лонгитудинални таласи. 

Једначина таласа. 

10. 

Момент импулса и закон одржања 

момента импулса. Рад, снага и енергија 

код ротационог кретања.   
29. Електромагнетни таласи. 

11. 

Равнотежа тела. Статичка и динамичка 

равнотежа, услов. Услови равнотеже 

тела и врсте равнотеже. 
30. 

Основни закони геометријске оптике 

(одбијање и преламање светлости). 

Тотална рефлексија. 

12. 
Равнотежа тела на стрмој равни. 

Полуга. 
31. 

Равна и сферна огледала. Једначина 

сферних огледала. Оптичка сочива. 

Једначина сочива. 

13. 
Динамика транслаторног и ротационог 

кретања,Статика - тест 
32. 

Интерференција светлости. Дифракција 

светлости. Поларизовање светлости.   

14. 

Гравитационе силе (Њутнов закон 

опште гравитације). Рад у 

гравитационом пољу. 
33. 

Кванти светлости. Фотоелектрични 

ефекат. Де Брољева релација. 
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15. 

Електростатичка сила (Кулонов закон). 

Рад у електростатичком пољу. 

Капацитет. Везивање кондензатора. 
34. 

Борови постулати (I и II Боров постулат). 

Атом водоника по Боровој теорији. 

Линијски спектар атома водоника. 

 

16. 

 

Омов закон за део електричног кола. 

Везивање отпорника. Омов закон за 

струјно коло. 
35. 

Основне карактеристике језгра атома. 

Дефекти масе и енергија везе. 

Радиоактивно зрачење. Закон 

радиоактивног распада. 

17. 
Рад, снага и топлотно дејство струје. 

Кирхофова правила. 
 36. 

Осцилације, таласи и оптика ,Физика 

микросвета - тест 

18. 

 
Амперов закон. Флукс магнетног поља.  

19. 

Електромагнетна индукција. 

Међусобна индукција и 

самоиндукција.  
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Име и презиме ученика: --------------------------------------------------------19.02.2022. 

ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ОДГОВОР: 

 

 

1. Збир два вектора је нула вектор ако су вектори које сабирамо: 

а) истог интензитета, правца и смера 

б) истог интензитета и правца, а супротног смера 

в) истог правца и смера, а различитог интензитета 

г) различитог интензитета, правца и смера 

д) колинеарни вектори различитог интензитета. 

 

2. Колико km/h  je 36 m/s ? 

 a) 10 km/h 

 б) 20 km/h 

 в) 36 km/h 

 г) 129,6 km/h 

 д) 72 km/h. 

 

3. На тело делују две силе интензитета F1 = 4 N и F2 = 3 N. Њихова резултанта је 5 N 

ако: 

 а) њихови правци заклапају угао од 90⁰ 

 б) су колинеарни вектори 

 в) њихови  правци заклапају угао 30⁰ 

 г) су ове силе истог правца, а супротног смера 

 д) су ове силе истог правца и истог смера. 

 

4. Две силе чији су интензитети 500 N и 0,4 kN заклапају угао од 180⁰. Њихово 

деловање може заменити сила интензитета: 

а) 900 N б) 540 N в) 0,45 kN  г) 100 N д) 0,6 kN. 

 

5. Интензитет помераја и пређени пут у одређеном временском интервалу једнаки су: 

а) код сваког праволинијског кретања 

б) увек 

в) код равномерно кружног кретања 

г) ако се тело креће праволинијски у истом смеру 

д) ниједан од понуђених одговора није тачан. 
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6. Брзина аутобуса када улази у станицу дата је формулом: 

а) atv 0  

б) attv 0  

в) atv 0  

г) at  

д) 
2

2

0

at
tv  . 

7. Угаони померај и описани угао једнаки су: 

а) ако тело направи више од једног пуног обртаја; 

б) увек; 

в) ако тело направи мање од једног пуног обртаја; 

г) само ако тело направи обрт од 180⁰; 

д) ако тело направи два обрта. 

8. Кружно кретање материјалне тачке се осим угаоном брзином ω, карактерише и 

линијском брзином v. Две поменуте величине повезује формула :  

а) v = ω· r 

б) ω = v· r 

в) v = ω· r
2
  

г) v = ω/r  

д) ω = v
2
·r 

9. Мерна јединица за угаону брзину у Међународном систему јединица (SI) je : 

 а) 1 rad/s  б) 1 m/s в) 1 m/s
2
  г) 1 rad/s

2
  д) 1 m. 

 



 
                                             ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 
 

10. Зависност брзине од пута код равномерно убрзаног кретања без почетне брзине дата је 

формулом: 

а) tav 0        б) asv 2
2

0 
          

в) asv 20         г) 22as
              

д) as2 . 

11. На слици су приказани s(t) и v(t) дијаграми. Одабери одговарајући дијаграм за 

аутомобил који се креће равномерно а затим убрзава неко време. 

а)    v б)   s в)   v г)  v  д)  v 

 

 

 t t t   t  t 

12. На датом графику приказана је  

   

 

 

 

 

 

   t(s) 

13. Интензитет центрипеталног убрзања израчунава се по формули: 

 а) 
2r

v
 б) 

v

r 2

 в) 
r

vm 2
  г) 

2

2vm 
  д) 

r

v2

. 

14. Зависност брзине од пута код равномерно успореног кретања дата је формулом: 

а) tav 0        б) asv 2
2

0          в) asv 20    г) asv 2
2

0 
         

д) as2 . 

 

а) Брзина  тела  које се креће  праволинијски 

равномерно  успорено 

б) брзина  тела  које се креће  праволинијски 

равномерно  убрзано 

в) брзина тела  које се креће  равномерно  убрзано  без 

почетне  брзине 

г) брзина тела  које се креће  равномерно 

д) зависност  убрзања од времена за равномерно 

убрзано  кретање 
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15. Угаони померај је: 

 а) укупан угао који опише радијус-вектор материјалне тачке током кретања 

 б) угао између радијус-вектора материјалне тачке у почетном и у крајњем тренутку 

кретања 

 в) количник кружног лука и полупречника кружног исечка 

 г) дужина лука 

 д) ниједан од понуђених одговора није тачан. 

16. На почетку пута брзина тела је 7 m/s а на крају 9 m/s. Убрзање тела је 0,5 m/s
2
. Колики 

пут је прешло тело? 

            

Заокружити тачан одговор: 

        1) s = 130 m    2) s = 75 m    3) s = 32 m      4) s = 22 m      5) s = 96 m            

17. Из дечијег пиштоља избачена је куглица брзином 15 m/s вертикално навише.  

a) Коликом брзином ће пролетети куглица поред уличне сијалице постављене на  

висини 5 m? 

b) После колико времена ће куглица стићи до највише тачке? 

c) Колику максималну висину ће достићи куглица? 

d) После колико времена ће се куглица вратити до пиштоља? 

Заокружити тачан одговор: 

а)    1)  √   m/s       2) 10√   m/s       3) 3√   m/s      4) 2√  m/s 

б)    1) 2,5 s              2)  1,5 s               3) 4 s                4) 15 s 

в)    1) 112,5 m         2)  22.5 m           3) 11,25 m        4) 1,125 m 

г)    1) 3 s                  2) 4 s                  3)  2 s               4) 15 s 

18. Милицу која плива брзином 1,1 m/s, Марко је спазио када је била 10 m испред њега у 

базену. Коликом брзином треба да плива Марко да би сустигао Милицу после 25 s? 

Заокружити тачан одговор: 

1) 3 m/s                2) 1,5 m/s             3) 4 m/s                  4) 1,8 m/s 
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