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ФИЗИКА

293. Многи спортисти (гимнастичари, дизачи тегова, алпинисти, ...) пре такмичења на 
дланове наносе магнезијумски прах. 

Која је улога магнезијумског праха?

Обој кружић испред тачног одговора.

 Смањује силу трења.
 Повећава силу трења.
 Смањује силу потиска.
 Повећава силу потиска.

294. Обој кружић испред тачног одговора.

Вода се низ речно корито креће од извора ка ушћу захваљујући деловању:
 гравитационе силе;
 тежинe;
 силe потиска;
 силе трења.

295. Две једнаке куглице наелектрисане су неким количинама наелектрисања. Након тога 
је дошло до њиховог привлачења, куглице су се додирнуле (слика 1), а потом се одбиле 
(слика 2).

1 2

Уколико је тврђење тачно, обој кружић у колони ТАЧНО, а уколико тврђење није 
тачно, обој кружић у колони НЕТАЧНО.

ТАЧНО НЕТАЧНО
1. Пре додира, куглице су наелектрисане истом врстом 

наелектрисања.  

2. Приликом додира, наелектрисање прелази са једне куглице 
на другу.  

3. После додира и одвајања куглице нису наелектрисане.  

4. Куглице се одбијају зато што су наелектрисане истом 
врстом наелектрисања.  
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296. Потковичасти магнет (1) и два шипкаста магнета (2 и 3) постављени су као на слици. 
Полови магнета обележени су словима S и N.

Обој кружић у одговарајућем пољу тако да означиш како међусобно делују магнети.

привлаче се одбијају се не делују међусобно

магнети 1 и 2   

магнети 1 и 3   

магнети 2 и 3   

297. На слици су судови различитог облика са заједничким дном. 

Обој кружић испред тачног одговора.
Ако сипамо течност у најшири суд, ниво течности ће:
 бити најнижи у најширем суду;
 бити исти у свим судовима;
 бити највиши у најужем суду;
 бити највиши у најширем суду;
 зависити од количине течности.

298.Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш пример кретања са врстом кретања.

праволинијско кретање криволинијско кретање

Кретање Месеца око Земље  

Кретање рингишпила  

Кретање куглице клатна  

Кретање лифта  

Пад листа са дрвета  

299. Обој кружић испред тачног одговора.
Ако се аутомобил креће равномерно праволинијски онда се:
 његова брзина мења равномерно;
 његова брзина не мења;
 његово убрзање мења равномерно;
 креће са сталним убрзањем.
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300. Средња брзина бициклисте је 18 ____km
h

.

Колико му времена треба да пређе удаљеност од 1000 m?
Прикажи поступак и изрази време у секундама.
Одговор: ______________________

301. Бициклиста се током вожње кретао средњом брзином од 8 ____km
h

 и том приликом је 

прешао пут дужине 24 km. Колико времена је трајало његово путовање?
Обој кружић испред тачног одговора.
 3 h 
 8 h
 24 h
 32 h

302. Струјно коло смо затворили предметом направљеним од непознате супстанције и 
сијалица је засветлела. Од које супстанције је направљено тело? 

Обој кружић испред тачног одговора.
 од гуме
 од пластике
 од гвожђа
 од дрвета

303. На слици је приказана електрична дизалица  
која се користи за подизање и преношење  
неких металних предмета великих димензија.  
На ком принципу ради ова дизалица?  

Одговор: ________________________________

304. На слици је приказан волтметар. 

1. Колика је вредност најмањег подеока 
волтметра?

Одговор: _________ V

2. Колику вредност електричног напона 
показује овај волтметар?

Одговор: _________ V
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305. На слици је приказан медицински шприц. На једном крају је означена ознака мерне 
јединице − милилитар.

2 4 8 10 m
l6

Пажљиво посматрај слику и одреди:

1. Колика је запремина течности у шприцу?
Одговор: ________ ml

2. Колико износи вредност најмањег подеока?
Одговор: ________ ml

306. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш називе физичких величина са 
мерилима и инструментима којима се оне могу мерити.

теразије лењир хронометар мензура термометар
дужина     

маса     

запремина     

температура     

време     

307. У наведеном низу обој кружић испод мерила које не припада датом низу.

метарски штап лењир метарска трака мензура нонијус столарски метар
     

308. Шта је од понуђених физичких величина могуће директно  
измерити мерилом приказаним на слици?    

Обој кружић испред тачног одговора.
 густину течности
 тежину течности
 запремину течности
 висину тела

309. Напиши одговарајућу мерну јединицу тако да тврђења буду тачна.

1. Удаљеност између Ниша и Београда је око 240 ___________.
2. Да би прешао пут од Ниша до Београда, аутобусу је потребно приближно 3________.
3. Дужина аутобуса је приближно 12 ___________.

100
ml
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310. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш ознаке са одговарајућим мерним 
јединицама физичких величина.

километар метар час минут секунда
s     

h     

m     

km     

311. Обој кружиће испред мерних јединица за брзину.

 1__s
m

    1__s
m

  
 1____km

m  
 1__

s2
m

  
 1____km

h  
 1__s

h    
 

312. На слици је приказано мерење ширине кутије лењиром. 

Обој кружић испред тачног одговора.

 Ово мерење није правилно јер сe почетна ивица 
лењира не поклапа са ивицом кутије.

 Ово мерење је правилно јер се ивица кутије поклапа 
са нулом на скали лењира.

313. На слици су приказани положаји из којих се очитава запремина течности у мензури.
Којим бројем је означен исправан положај?
Обој кружић испред тачног одговора. 
 1

 2

 3

 4

314. Празна посуда је постављена на вагу, а затим је у посуду сипана течност. На основу 
података датих на сликама одреди масу течности.

92 g 962 g

Маса течности је _____ g.

10 2 3

100

1

4

3

2

90

80

cm3

Ф
И
ЗИ

КА

5.

6.

7.

4.



4

85

315. Колики је унутрашњи пречник прстена?  

Вредност најмањег подеока на скали лењира је 1 милиметар.

Унутрашњи пречник прстена је __________ mm.

316. За мерење температуре најчешће се користе термометри са живом или алкохолом. Жива 
је једини метал који је на собној температури у течном стању. Она мрзне на -39 °C, а 
кључа на на 357 °C. Алкохол мрзне на -114 °C, а кључа на 78 °C. 
Обој кружић испред тачног одговора.
За мерење температуре кључања воде можемо да користимо:
 термометар са живом;
 термометар са алкохолом;
 било који од ова два термометра;
 ниједан од ова два термометра.

317. Приликом наглог кочења возила које се креће великом брзином, може се видети дим и 
осетити мирис „запаљених“ гума. Рад које силе доводи до ове појаве?

Одговор: ______________________________ 

318. На слици су брод који плови по мору, делфин који је заронио и  
сидро које лежи на дну.
На која тела на слици делује сила потиска? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 на сва тела на слици
 ни на једно тело на слици
 само на делфина
 на делфина и на брод
 само на брод
 на делфина и на сидро

319. Обој кружић испред тачног одговора.
Услед наглог заустављања, судара или кочења аутомобила, тела која се налазе у њему 
нагло се покрећу у смеру његовог првобитног кретања због:
 деловања гравитационе силе;
 деловања силе трења;
 деловања силе потиска у ваздуху;
 тога што тела настављају да се крећу по инерцији.

1 2 3
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320. Тело на слици плута на површини воде. Која од наведених сила делује на тело и у 
равнотежи је са силом Земљине теже? 

Обој кружић испред тачног одговора.

 сила инерције
 сила потиска
 тежина
 сила отпора средине

321. Масивни тег окачен на слободан крај еластичне опруге изазива њено 
истезање. Како је усмерена еластична сила?

Обој кружић испред тачног одговора.

 вертикално навише

 вертикално наниже

 еластична сила не делује 

322. Обој кружић испред тачног одговора.

Природни Земљин сателит Месец је уједно и њој најближе небеско тело. Интензитет 
гравитационе силе којом Месец привлачи Земљу је:
 мањи од интензитета силе којом Земља привлачи Месец;
 већи од интензитета силе којом Земља привлачи Месец;
 истог интензитета као и сила којом Земља привлачи Месец;
 занемарљивог интензитета.

323. На слици су приказане две кутије, означене бројевима 1 и 2, на клацкалици која је у 
равнотежи.    

Обој кружић испред тачног тврђења.
 Већу масу има кутија 1.

 Већу масу има кутија 2.

 Кутије имају једнаке масе јер је 
клацкалица у равнотежи. 

1 2
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Унутрашњи пречник прстена је __________ mm.

316. За мерење температуре најчешће се користе термометри са живом или алкохолом. Жива 
је једини метал који је на собној температури у течном стању. Она мрзне на -39 °C, а 
кључа на на 357 °C. Алкохол мрзне на -114 °C, а кључа на 78 °C. 
Обој кружић испред тачног одговора.
За мерење температуре кључања воде можемо да користимо:
 термометар са живом;
 термометар са алкохолом;
 било који од ова два термометра;
 ниједан од ова два термометра.

317. Приликом наглог кочења возила које се креће великом брзином, може се видети дим и 
осетити мирис „запаљених“ гума. Рад које силе доводи до ове појаве?

Одговор: ______________________________ 

318. На слици су брод који плови по мору, делфин који је заронио и  
сидро које лежи на дну.
На која тела на слици делује сила потиска? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 на сва тела на слици
 ни на једно тело на слици
 само на делфина
 на делфина и на брод
 само на брод
 на делфина и на сидро

319. Обој кружић испред тачног одговора.
Услед наглог заустављања, судара или кочења аутомобила, тела која се налазе у њему 
нагло се покрећу у смеру његовог првобитног кретања због:
 деловања гравитационе силе;
 деловања силе трења;
 деловања силе потиска у ваздуху;
 тога што тела настављају да се крећу по инерцији.

1 2 3
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324. Неколико тренутака након отварања падобрана, на  
падобранца делује сила гравитације од 1200 N и сила  
отпора ваздуха од 1600 N, као на слици. 

Какво је кретање падобранца у том тренутку?
Обој кружић испред тачног одговора.
 константном брзином наниже
 равномерно убрзано наниже 
 равномерно убрзано навише
 равномерно успорено наниже
 равномерно успорено навише
 константном брзином навише

325. Колика је густина воде на собној температури?

Обој кружић испред тачног одговора.

 1 ___kg
m3

   10 ___kg
m3

   100 ___kg
m3

   1000 ___kg
m3

326. Три хомогене кугле једнаких маса спуштене су у посуду са водом. Након неког времена 
кугле мирују у положајима приказаним као на слици. 

Обој кружић у одговарајућем пољу тако да означиш тачне или нетачне исказе.

ТАЧНО НЕТАЧНО
1. Кугла 1 има мању густину од кугле 3.  

2. Кугла 2 има већу густину од кугле 3.  

3. Кугла 3 има мању густину од густине воде.  

4. Кугла 2 има густину једнаку густини воде.  

327. Две посуде на слици напуњене су водом до врха. У мањој посуди има 10 литара, а у већој  
20 литара воде. 
Обој кружић испред тачног одговора.
Хидростатички притисак на дубини од 20 cm:
 већи је у мањој посуди;
 већи је у већој посуди; 
 исти је у обе посуде;
 нема довољно података за закључак.

Fot = 1600 N

Fg = 1200 N

20 cm 20 cm
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310. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш ознаке са одговарајућим мерним 
јединицама физичких величина.

километар метар час минут секунда
s     

h     

m     

km     

311. Обој кружиће испред мерних јединица за брзину.

 1__s
m

    1__s
m

  
 1____km

m  
 1__

s2
m

  
 1____km

h  
 1__s

h    
 

312. На слици је приказано мерење ширине кутије лењиром. 

Обој кружић испред тачног одговора.

 Ово мерење није правилно јер сe почетна ивица 
лењира не поклапа са ивицом кутије.

 Ово мерење је правилно јер се ивица кутије поклапа 
са нулом на скали лењира.

313. На слици су приказани положаји из којих се очитава запремина течности у мензури.
Којим бројем је означен исправан положај?
Обој кружић испред тачног одговора. 
 1

 2

 3

 4

314. Празна посуда је постављена на вагу, а затим је у посуду сипана течност. На основу 
података датих на сликама одреди масу течности.

92 g 962 g

Маса течности је _____ g.
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332. Упиши одговарајуће називе јединица и ознаке у празна поља табеле.

Назив физичке величине Назив јединице Ознака јединице
Сила
Притисак
Напон електричне струје
Отпорност проводника 
Снага електричне струје 
Рад
Снага
Енергија
Количина топлоте

333. a) Изрази јединицу за силу, њутн (N), преко основних јединица.
Одговор: ___________

б) Дефиниши силу од 1 N.
Одговор: ________________________________________________________________

334. Носивост камиона је 5 t. Колико је таквих камиона потребно да би истовремено 
превезли песак масе 10 000 kg?

Обој кружић испред тачног одговора.
 50
 20
 5
 2

335. Колико кубних дециметарa течности одговара једном литру? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 1000 dm3  
 10 dm3

 1 dm3

 0,1 dm3 
 0,001 dm3

336. Обој кружић испред тачног одговора.

Јачина струје од 100 mA је исто што и:
 1 A;
 0,1 A;
 0,01 A;
 0,001 A. 
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347. Три лопте једнаких маса налазе се у истом тренутку у положајима као на слици. Лопте 
2 и 3 су на истој висини у односу на тло.

Ако је тврдња тачна, обој кружић у колони тачно, а ако је тврдња нетачна, обој кружић 
у колони нетачно.

ТАЧНО НЕТАЧНО
1. Лопте 2 и 3 имају исту потенцијалну енергију.  

2. Лопта 1 има потенцијалну енергију једнаку нули.  

3. Лопта 2 има већу потенцијалну енергију од лопте 1.  

4. Све три лопте имају исту потенцијалну енергију.  

348. Обој кружић испред тачног одговора.

Претварање електричне енергије у механички рад врши:
 електромотор;
 грејач;
 транзистор;
 оптичко влакно.

349. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш физичку величину са њеном 
дефиницијом.

рад извршен 
у јединици 

времена

производ силе 
и дужине пута

количник 
јачине силе и 

времена

производ 
јачине силе и 

времена
Снага    

Mеханички рад    

350. Народна пословица каже: „Ум царује а снага кладе ваља!“ 

Шта о снази као физичкој величини може рећи ученик?
Обој кружић испред тачног одговора.
 Снага је једнака производу масе и брзине тела.
 Снага је једнака раду извршеном у јединици времена.
 Снага је једнака производу масе и убрзања тела.
 Снага је једнака количнику енергије и брзине тела.
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355. Обој кружић испред тачног одговора.

Чамац се креће реком узводно. Брзина чамца и брзина реке имају:
 исти правац и смер;
 различите правце и смерове;
 различите правце, а исти смер;
 исти правац, али супротне смерове.

356. Обој кружиће испред физичких величина које су векторске.

 снага   јачина електричног поља   притисак
 енергија   сила     температура

357. На графику је приказана промена брзине тела током времена.

1
0

2 43

2

1
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4

A

B

C

m
sv

t
I Обој кружић у одговарајућем пољу у зависности како се тело кретало током тог 
периода.

равномерно равномерно 
убрзано

равномерно 
успорено

неравномерно 
убрзано

Од А до В тело се 
кретало    

Од В до С тело се 
кретало    

II Користећи податке са графика допуни следеће реченице:

а) Почетна брзина тела износи __________ __s
m .

б) Највећа брзина тела износи ___________ __s
m .

в) Тело се зауставило на крају _____________ секунде.

г) Највећу брзину тело достиже на крају _________ секунде.
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355. Обој кружић испред тачног одговора.

Чамац се креће реком узводно. Брзина чамца и брзина реке имају:
 исти правац и смер;
 различите правце и смерове;
 различите правце, а исти смер;
 исти правац, али супротне смерове.

356. Обој кружиће испред физичких величина које су векторске.
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357. На графику је приказана промена брзине тела током времена.

1
0

2 43

2

1

3

4

A

B

C

m
sv

t
I Обој кружић у одговарајућем пољу у зависности како се тело кретало током тог 
периода.

равномерно равномерно 
убрзано

равномерно 
успорено

неравномерно 
убрзано
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кретало    

II Користећи податке са графика допуни следеће реченице:

а) Почетна брзина тела износи __________ __s
m .

б) Највећа брзина тела износи ___________ __s
m .

в) Тело се зауставило на крају _____________ секунде.
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360. Са једне стране ослонца двостране равнокраке полуге, окачена су два тега чије су масе 
по 1 kg, као на слици, на отворима 2 и 4. Отвори (рупице) за качење тегова са обе 
стране полуге су на међусобно једнаким растојањима. 

На ком месту са друге стране ослонца треба окачити 
тег масе 2 kg да би полуга била у равнотежи у 
хоризонталном положају?

Обој кружић испред тачног одговора.
 на отвор број 3
 на отвор број 6
 на отвор број 7
 Немогуће је уравнотежити полугу.

361. На тело које се креће праволинијски делују две силе дуж правца кретања.  
Да ли у том случају брзина тела може да буде константна? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 Не, зато што на тело делују силе дуж правца кретања.
 Да, али само ако су интензитети и смерови сила једнаки.
 Да, али само ако су интензитети сила једнаки а смерови супротни.
 Да, само ако су смерови супротни а интензитети могу бити било какви.

362. На балон који лебди у ваздуху делују гравитациона сила и сила потиска ваздуха. 

Koји услов треба да буде испуњен да би балон лебдео у ваздуху? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 гравитациона сила има већи интензитет од силе потиска ваздуха
 гравитациона сила има исти интензитет као сила потиска ваздуха
 гравитациона сила има мањи интензитет од силе потиска ваздуха

363. Притисак којим неко тело делује на подлогу сразмеран је нормалној сили којом тело 
делује на подлогу, а обрнуто је сразмеран величини додирне површине између подлоге 
и тела. 
Како ће се променити притисак на подлогу ако ученик који стоји подигне једну ногу? 

Обој кружић испред тачног одговора.
 смањиће се  2 пута
 повећаће се 2 пута
 смањиће се 4 пута
 повећаће се 4 пута
 неће се променити кад ученик подигне једну ногу 
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360. Са једне стране ослонца двостране равнокраке полуге, окачена су два тега чије су масе 
по 1 kg, као на слици, на отворима 2 и 4. Отвори (рупице) за качење тегова са обе 
стране полуге су на међусобно једнаким растојањима. 
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361. На тело које се креће праволинијски делују две силе дуж правца кретања.  
Да ли у том случају брзина тела може да буде константна? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 Не, зато што на тело делују силе дуж правца кретања.
 Да, али само ако су интензитети и смерови сила једнаки.
 Да, али само ако су интензитети сила једнаки а смерови супротни.
 Да, само ако су смерови супротни а интензитети могу бити било какви.

362. На балон који лебди у ваздуху делују гравитациона сила и сила потиска ваздуха. 

Koји услов треба да буде испуњен да би балон лебдео у ваздуху? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 гравитациона сила има већи интензитет од силе потиска ваздуха
 гравитациона сила има исти интензитет као сила потиска ваздуха
 гравитациона сила има мањи интензитет од силе потиска ваздуха

363. Притисак којим неко тело делује на подлогу сразмеран је нормалној сили којом тело 
делује на подлогу, а обрнуто је сразмеран величини додирне површине између подлоге 
и тела. 
Како ће се променити притисак на подлогу ако ученик који стоји подигне једну ногу? 

Обој кружић испред тачног одговора.
 смањиће се  2 пута
 повећаће се 2 пута
 смањиће се 4 пута
 повећаће се 4 пута
 неће се променити кад ученик подигне једну ногу 
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360. Са једне стране ослонца двостране равнокраке полуге, окачена су два тега чије су масе 
по 1 kg, као на слици, на отворима 2 и 4. Отвори (рупице) за качење тегова са обе 
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361. На тело које се креће праволинијски делују две силе дуж правца кретања.  
Да ли у том случају брзина тела може да буде константна? 
Обој кружић испред тачног одговора.
 Не, зато што на тело делују силе дуж правца кретања.
 Да, али само ако су интензитети и смерови сила једнаки.
 Да, али само ако су интензитети сила једнаки а смерови супротни.
 Да, само ако су смерови супротни а интензитети могу бити било какви.
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Обој кружић испред тачног одговора.
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363. Притисак којим неко тело делује на подлогу сразмеран је нормалној сили којом тело 
делује на подлогу, а обрнуто је сразмеран величини додирне површине између подлоге 
и тела. 
Како ће се променити притисак на подлогу ако ученик који стоји подигне једну ногу? 

Обој кружић испред тачног одговора.
 смањиће се  2 пута
 повећаће се 2 пута
 смањиће се 4 пута
 повећаће се 4 пута
 неће се променити кад ученик подигне једну ногу 

Ф
И
ЗИ

КА

100

377. На слици су приказана три динамометра који имају различите подеоке. Којим се од 
динамометара, приказаним на слици, може најтачније измерити вредност силе? 

Обој кружић испред тачног одговора.

 динамометрoм 1

 динамометрoм 2

 динамометрoм 3

378. У струјно коло на слици повезана су два амперметра. Која од следећих тврдњи је тачна?

A AR

I

+ –

1 2

Обој кружић испред тачног одговора.
 Амперметар 1 показује већу вредност јачине струје.
 Амперметар 2 показује већу вредност јачине струје.
 Оба амперметра показују исту вредност јачине струје.
 Амперметри нису правилно повезани у струјно коло.

379. Обој кружић испред тачног одговора. 
Вредност отпорности RAB у делу кола са повезаним 
отпорницима, између тачака А и B је:
 RAB = 12 Ω 
 RAB < 5 Ω
 7Ω < RAB < 10 Ω
 5Ω < RAB < 7 Ω 

10 

20 

1

10 

20 

2

20 

10 

3

5Ω
A B5Ω

2Ω
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380. Два тела једнаких маса налазе се на истој висини у односу на површину земље. У истом 
тренутку једно тело почиње слободно да пада без почетне брзине, док је друго бачено 
вертикално навише неком брзином. У каквом су односу укупне механичке енергије ова 
два тела? 

Обој кружић испред тачног одговора.
 Механичке енергије два тела једнаке су само у почетном тренутку.
 Механичке енергије два тела једнаке су у сваком тренутку током кретања оба тела.
 Механичка енергија тела баченог увис је у сваком тренутку већа од механичке 

енергије тела које слободно пада без почетне брзине.
 Оба тела у тренутку удара о тло имају једнаке механичке енергије. 

381. На слици је приказана вода у три агрегатна стања: у чврстом (1), течном (2) и 
гасовитом (3). 

На празне црте напиши називе који описују промене агрегатних стања воде.

а) из чврстог у течно  − ____________________ 
б) из течног у чврсто  − ____________________ 
в) из течног у гасовито − ____________________ 
г) из гасовитог у течно − ____________________ 
д) из чврстог у гасовито − ____________________ 
ђ) из гасовитог у чврсто − ____________________ 

382. Обој кружић испред тачног одговора.

Зими, ако су велике гужве, прозорска стакла у аутобусима градског превоза потпуно су 
замагљена. Ова појава је последица процеса:
 испаравања и сублимације; 
 испаравања и мржњења;
 топљења и кондензовања;
 испаравања и кондензовања.
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