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III разред
Природно-математички смер

ФИЗИКА
Испитна питања за разредни и поправни испит
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Магнетно поље – појам и извор. Магнетна индукција и јачина магнетног поља
Магнетни флукс. Магнетно поље струјног проводника (прав, кружни, соленоид)

Деловање магнетног поља на проводник са струјом (Амперова сила)
Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном пољу
Одређивање специфичног наелектрисања честица, циклотрон.
Магнетна интеракција наелектрисања у кретању
Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника
Магнетици. Магнетни момент атома, дијамагентици и парамагнетици. Феромагнетици. Магнетно
поље у супстанцији

9. Појава електромагнетне индукције (Фарадејев оглед). Електромагнетна индукција и
Лоренцова сила. Електромагнетна индукција у непокретном проводнику
10. Фарадејев закон и Ленцово правило.
11. Самоиндукција
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Генератор наизменичне струје. Тренутне, амплитудне и ефективне вредности напона и струје

Отпорности у колу наизменичне струје (термогена, капацитивна, индуктивна отпорност)
Омов закон за редно RLC коло наизменичне струје
Снага наизменичне струје
Трансформатори, пренос енергије на даљину
Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање
ЛХО – једначина положаја, брзине и убрзања
Енергија хармонијског осцилатора
Математичко и физичко клатно
Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција
Електрично осцилаторно коло
Таласно кретање, основни појмови и величине. Врсте таласа. Једначина таласа,
Енергија и интензитет таласа, брзина таласа у различитим срединама
Одбијање и преламање таласа
Принцип суперпозиције, прогресивни и стојећи таласи
Извори и карактеристике звука, инфразвук и ултразвук
Доплеров ефекат у акустици
Појам и спектар електромагнетних таласа, брзина, енергија и интензитет електромагнетних таласа.
Интерференција светлости, услови за конструктивну и деструктивну интерференцију светлости
Дифракција светлости
Поларизација светлости
Дисперзија светлости, расејање и апсорпција
Доплеров ефекат у оптици
Увод у геометријску оптику – основни појмови, закон одбијања и преламања светлости, тотална
рефлексија
Огледала (равна и сферна)
Сочива
Оптички инструменти – лупа и микроскоп
Око и мане ока (кратковидост и далековидост)

Предметни наставник
Јелена Тасић

