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Физика, први разред гимназије

1. Увод у физику
(Бранка Тошковић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-разликује скаларне и векторске физичке величине и примењује основне операције на њима;
2ФИ.1.1.3….зна основне операције са векторским физичким величинама…

Питања основног нивоа: 113
1.Скаларне величине (деф.)
Векторске величине (деф.)

Питања средњег нивоа:
1.Векторске величине су (заокружити тачан одговор):
а) маса,
б) сила, в) дужина, г) температура, д) брзина

Питања напредног нивоа:
1.

Конструисати и израчунати интензитет вектора.
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2. КРЕТАЊЕ
(Бранка Тошковић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-анализира и графички приказује законе равномерног, равномерно променљивог праволинијског
и кружног кретања;
-анализира различите облике кретања и одређује њихове параметре;
2.ФИ.1.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање,
равномерно променљиво праволинијско кретање…
2.ФИ.2.1.1. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно
променљиво кружно кретање, хоризонтални хитац,...појам средње брзине,законе одржања.

Питања основног нивоа: 111, 112,113,118
1.На слици је представљен график зависности брзине праволинијског кретања
неког тела од времена. Одреди редослед врсте праволинијског кретања у
датом интервалу времена:

а) равномерно, равномерно убрзано;
б) равномерно убрзано, равномерно;
в) равномерно успорено, равномерно;
г) равномерно, равномерно убрзано.

2.Праволинијско кретање (деф.)
Криволинијско кретање (деф.)
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Питања средњег нивоа: 211, 215
1.На слици је представљен график зависности брзине праволинијског кретања
неког тела од времена.
Одредити почетну брзину и убрзање тела у интервалу од 0 до 1 s.

а) 1 m/s, 1 m/s2
в) 1 m/s, 1 m/s2

б) 1 m/s, 2 m/s2
г) 2 m/s, 1 m/s2

2.Формула за средњу угаону брзину:

Питања напредног нивоа: 311 314 315
1.Авион за пола сата прелети 150 km са запада на исток, а потом скрене и током
наредних пола сата пређе 200 km у правцу север-југ.
Одредити средњу путну и средњу померајну брзину.
Приказати уз помоћ вектора.

2.Лопта се баци са висине 19,6 m хоризонталном брзином 5 m/s .
А) Колико времена ће лопта падати?
Б) Колики је њен домет (тј. пређено хоризонтално растојање)?
В) Коликом брзином ће ударити у тло?
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3. Динамика транслаторног кретања
(Бранка Тошковић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-објасни дејство центрипеталне и центрифугалне силе, препознаје их и схвата
њихов значај у конкретним примерима (кретање возила у кривини, кружење
сателита око Земље, центрифугирање… );
-решава различите задатке (квалитативне, рачунске, експерименталне);
2.ФИ.2.1.2….примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне
проблеме при кретању тела.
2.ФИ.3.1.1. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за
решавање сложенијих задатака; разуме појам и деловање инерцијалних сила.
2.ФИ.3.1.4. Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно
променљиво кружно кретање, динамичка равнотежа тела.

Питања основног нивоа:111 112 113 115 118
1.Сила (деф.)
2.Центрипетална сила (деф.)
Центрифугална сила (деф.)

Питања средњег нивоа: 211 212 215
1.Други Њутнов закон – закон динамике (формулација):

2.Тело масе 2 kg у неком тренутку времена има брзину 6 m/s и убрзање
3 m/s2. Колика сила делује на тело?
а) 12 N б) 6N

в) 3N

г) 1,5N
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Питања напредног нивоа: 311 314 315
1.Камион масе 15 t креће се брзином 36 km/h. У једном тренутку возач искључи
мотор и камион се заустави након пређених 25 m. Претпостављајући да на
камион након искључења мотора делује само сила трења, одредити њен
интензитет.

2.Коликом максималном брзином може да се креће аутомобил у кривини
полупречника 100 m (да не дође до исклизавања) ако је коефицијент трења
између гума и асфалта 0,2 ?
Раван путање аутомобила је хоризонтална.
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4. Динамика ротационог кретања крутог тела
(Виолета Обрадовић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-користи аналогију између величина и закона транслаторног и ротационог кретања и примењује у
решавању проблема;
Питања основног нивоа:
Повежи аналогне величине у динамици транслације и динамици ротације:
а) сила
1) момент силе
2) момент инерције
б) маса
3) момент импулса
4) крак силе
в) импулс
5) угаоно убрзање
6) нормално убрзање
г) убрзање
7) тежина
8) тангенцијално убрзање
Питања средњег нивоа:
Свакој мерној јединици придружи величину која се њоме мери :
а) 1 kg m2/ s
1) сила
2) импулс
б) 1 kg m2/ s2
3) маса
4) момент силе
2
в) 1 kg m
5) момент импулса
6) момент инерције
г) 1 kg m/s
7) крак силе
8) убрзање
Питања напредног нивоа:
1. На ваљак масе 10 kg и полупречника 15 cm намотана је лака неистегљива нит на којој виси тег
масе 1 kg. Tег се пусти да пада. Наћи убрзање тега, угаоно убрзање ротације ваљка и силу
затезања нити. Нит не проклизава преко ваљка.
2. Колика је кинетичка енергија диска масе 0,5 kg који се котрља без клизања по подлози
брзином 2 m/s ?
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5. Равнотежа тела
( Виолета Обрадовић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-објасни услове и разликује облике равнотеже, користи их у свакодневној пракси;
Питања основног нивоа:
1. Тело је у равнотежи када ... ?
2. Шта је тежиште ?
3. Врсте равнотеже ( у односу на тежиште и ослонац )
Питања средњег нивоа:
1. Написати услове равнотеже тела
2. Врсте равнотеже ( у односу на услове равнотеже)

Питања напредног нивоа:
1. Да би се зауставило тело које клизи низ стрму раван нагиба 45 0, на њега треба деловати
силом 10N (у правцу паралелном стрмој равни). Ако се на то тело делује силом 15N, у
истом правцу, оно се креће равномерно уз стрму раван. Колики је коефицијент трења?
2. Тело тежине 14N налази се на стрмој равни чије су основа и висина међусобно једнаке.
Примењујући поступак разлагања сила, одредити јачину, правац и смер силе Fp под чијим
се дејством тело креће низ стрму раван и силе Fn којом тело притиска подлогу.
Претпоставити да је трење између тела и стрме равни занемарљиво.

-објасни принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур);
Питања основног нивоа:
1. Шта је полуга ?(деф)
2. Врсте полуге ( на основу положаја ослонца )(деф)
Питања средњег нивоа:
1. Објасни принцип рада полуге ( у зависности од врсте)
2. Примери примене полуге ( у зависности од врсте)
Питања напредног нивоа
1. На дасци дужине 4 m и масе 30 kg клацкају се два дечака масе 30 kg i 40 kg . Где треба да буде
ослонац даске , ако дечаци седе на крајевима ?
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6. Гравитација
(Бранка Тошковић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-повеже утицај гравитације са кретањем тела, појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом
систему;
-разликује појмове сила Земљине теже и тежина тела, разуме разлику између масе и тежине тела
и познаје услове за бестежинско стање;
2.ФИ.1.1.3. Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења
простијих кретања тала у ваздуху, течности и на чврстој подлози; зна основне операције са
векторским физичким величинама; зна разлику између масе и тежине тела.

Питања основног нивоа: 111 112 113 118

1.Гравитационе силе су:
а) привлачног карактера;
б) одбојног карактера;
в) некада привлачног некада одбојног карактера

2.Дефинисати тежину тела.

Питања средњег нивоа: 215
1.Како и колико пута се промени и интензитет гравитационе силе ако се маса једног тела
повећа 2 пута, другог остане иста, а растојање између тела се смањи 2 пута?
2.Маса тела је 0,5 kg. Колика је тежина тела ако лежи на хоризонталном
непокретном ослонцу?
а) 490 N б) 49 N

в) 4,9 N

г) 0,49 N
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Питања напредног нивоа: 311

1. Маса Сунца је 2*10 30 kg , а полупречник је 6,95*10 8 m. Колико је убрзање слободног пада на
површини Сунца?
2.

Маса Месеца је 82 пута мања од масе Земље, док је пречник Месеца 3,7 пута мањи од
пречника Земље.
Колико пута је веће убрзање слободног пада на Земљи него на Месецу?
Знајући убрзање слободног пада на површини Земље (9,81 m/s 2), наћи убрзање слободног
пада на површини Месеца.
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7. Закони одржања
(Бранка Тошковић)
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-анализира и повезује појмове механички рад, снага, кинетичка и потенцијална енергија;
-повезује законе кретања са силом и енергијом и примењује Њутнове законе механике и законе
одржања;
-користи законе одржања импулса и механичке енергије у решавању проблема и препознаје их у
окружењу.
2.ФИ.1.1.4. Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије.

Питања основног нивоа: 111 112 113 114 118
1.Снага (деф.):
2.Закон одржања импулса (формулација):
3.Закон одржања механичке енергије (формулација):

Питања средњег нивоа: 211 215
1.Сила интензитета 10 N делује у смеру померања тела и помери га за 10 cm.
Извршени рад је:
а) 0 б) 1 J в) 100 J г) 10 J
2. Шта се догодило са кинетичком енергијом тела које је отклизало низ неку
падину, наставило да се креће по равној подлози и на крају се зауставило?
а) Остала је непромењена.
б) Претворила се у потенцијалну енергију.
в) Потрошена је на рачун рада на савлађивању силе трења.
г) Повећавала се на низбрдици, а после тога је постала константна.
3.Тело масе m=100kg пало је пола метра. За колико се смањила његова потенцијална
енергија?
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Питања напредног нивоа:
1.Колики рад треба да изврши сила да би се телу масе 10 kg брзина повећала са 4 m/s на 6 m/s ?
2.Тело масе m=10 kg склизне без трења низ стрму раван нагиба 30°. Колико је рад гравитационе
силе ако је дужина стрме равни l=4m.
3.Из пушке масе 5 kg излети метак масе 5 g брзином 600 m/s . Колика је брзина узмака пушке?
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1. Молекулско кинетичка теорија гасова
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-користи научни језик физике за описивање физичких појава;
Питања основног нивоа:
1) Шта је материја, који су њени појавни облици?
Питања средњег нивоа:
1) Објасни појмове „физички закон“ „постулат“ „хипотеза“
Питања напредног нивоа:
-----------------------------------повеже макроскопске карактеристике гаса са микроскопским карактеристикама
кретањамолекула,
Питања основног нивоа:
1) Која од наведених формула се може користити за правилно израчунавање
унутрашња енергија једноатомног гаса преко његовог притискаp, запреминe V
и температуре Т? (R је универзална гасна константа)
a) =
b) =
c) =
d) =
e) =
Питања средњег нивоа:
1) два различита гаса на истој температури имају: а) исте средње кинетичке енергије
б) различите средње кинетичке енергије
заокружи тачан одговор и дај кратко објашњење
Питања напредног нивоа
При температури идеалног гаса Т = 300 К, вредност средње квадратне
м
Брзине кретања молекула је в = 300 . Ако се температура гаса
с
повећати за ΔТ = 150К, тада ће средња квадратна брзина молекула бити једнака:
1) 325
2) 367
3) 395 4) 423
5) 450
- користи једначину стања идеалног гаса и графике (P,V,T) за објашњавање изопроцеса и
решавање проблема;
Питања основног нивоа:
1) На слици су приказани изохорски процеси, који се врше са једним
молом идеалног гаса. Упоредите запремине гаса при овим процесима.
а) =
=
b) > , >
c) > , >
d) > , >
2) На слици је приказан процес преласканеког идеалног гаса изстања 1
у стање 2. Који од
наведених исказа је тачан за овај процес?
а) повећала се унутрашња енергија гаса
b) гас је одавао топлоту спољним телима
c) гас је извршио позитиван рад
d) температура гаса се није променила
e) то је адијабатски процес компресије гаса
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3) На слици је приказан график неког процеса, који се врши над
идеалним гасом, у VT-координатама. На pV-графику тај процес
изгледа:

4) На слици је приказан график неког процеса, који се врши над
идеалним гасом, у VT-координатама. На pV-графику тај процес
изгледа:
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Питања средњег нивоа:
1) Ако са при повећању апсолутне температуре идеалног гаса за 2 пута његов притисак повећао за
25% то ће се запремине гаса познате масе
1) смањити 1,6 пута 2) повећати 1,6 пута
3) смањити 2 пута 4) повећати 2 пута
5) неће се променити
2) Ако је = 2
= 2,5
= 4 ∙ 10 !" = 2 ∙ 10# !"то ће у
затвореном процесу 1 − 2 − 3 − 4 − 1 гас извршити рад:
а) 80& b) 200&
c) 400&
d) 800& e) 8 ∙ 10 &
3) Константна маса идеалног гаса се преводи из стања 1 у стање 3 као што је
приказано на слици.
Ако је у стању 1температура гаса била 600 К, устању 3 је:
a) 50' b) 100' c) 150'
d) 300'
e) 600'
4) Како ће се променити апсолутна температура Tи притисак pидеалног
гасаухерметички затвореном балону, ако се средња квадратна брзина молекула гаса повећа два
пута?
а) и температура и притисак ће се повећати по два пута
б) температура се повећа два пута а притисак четири пута
ц) температура се повећа четири пута а притисак два пута
д) ) и температура и притисак ће се повећати по четири пута
Питања напредног нивоа
1) На основу прилоћене слике процеса 1-2-3-1 одреди притисак
идеалногг гаса у стању 2 и 3 ако је притисак гаса у стању 1 4,5 ∙ 10 !".
Нацртати график овог процеса у координатама (p,V) i (p,T)
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2 Термодинамика

-користи одговарајуће појмове, величине и законе за описивање енергијских трансформација у
топлотнимпроцесима и примењујеих у конкретнимситуацијама (климатизација,
топлотнаизолација...);
Питањаосновногнивоа:
1) Дефинишипојамунутрашњеенергијетела и начинењенепромене
2) Шта је топлотни капацитет, специфични топлотни капацитет, моларни топлотни капацитет?
Запишите формуле и мерне јединице за њих.
Питањасредњегнивоа:
1) У идеалномтоплотноммотору,
апсолутнатемпературагрејачајетрипутавећаодапсолутнетемпературехладњака. Ако је током једног
циклуса грејач предао гасу количину топлоте ( = 200Ј
гас је извршио рад:
а) 66,67Јb) 133,33Јc) 150&
d) 200&
e) 600&
Питања напредног нивоа
-примениПрвипринциптермодинамике код термодинамичких процеса (изопроцеси, адијабатски
процес, кружни процеси...);
Питања основног нивоа:
1) Дефиниши формулом и речима први принцип термодинамике за изо-процесе
2) Дефиниши појам адијабатског процеса
3) Графички прикажи адијабатски и изотермски процес на pV-дијаграму, објасни узрок разлике
између графика.
4) Применипрвипринциптермодинамике на:
а) изотермске процесе
б) изохорске процесе
в) изобарскепроцесе

Питањасредњегнивоа:
1) Унутрашњаенергијаидеалногмоноатомскоггасасеприадијабатскомпроцесуповећанза
Δ = 350Ј. То значи да је:
а) гасјеизвршиорад од700Ј
б) гасјеизвршиорадод350Ј
в) гаснијевршио рад у овом процесу
г) надгасомје извршен рад од 350Ј
д) Нагасује обављен рад од 700Ј
2) Награфикујеприказанаадијабата и изотерма, објаснизаштојенагиб
адијабатевећиоднагибаизотерме

3) Једанмолгасапреводимоизстања I у стање IIнајпрепутањом А затим
путањом B. У ком случају је извршен већи рад и колико пута?
3nnnn
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3) Идеалнигапреводимоизстања I у стање II натриразличитаначина
(путање), приказананаслици:
А II, I B II, I C II;
a) Комстањуодговаранајмањатемпература?
b) Ком стању одговара највећа температура?
c) У ком случају се изврши најмањи рад?

I

4) Гас се шири од запремине до запремине , први пут изотермски,
други пут изобарски, трећи пут адијабатски. При ком процесу гас
врши највећи рад и у ком процесу се гасу саопштава највећа количина
топлоте?
Питањанапредногнивоа:

1) Израчунајрадидеалноггасаако он
вршикружнипроцес а-b-c-d-а
којијеприказаннаграфику

-разматранеповратносттоплотнихпроцеса са аспекта промене ентропије система;
Питања основног нивоа:
1) Дефиниши појам ентропије система.
2) дефинишипојамповратних и неповратнихпроцеса, наведипримере повратних и неповратних
процеса из свакодневног живота.
Питањасредњегнивоа:
1) Речима и формулом дефиниши други принцип термодинамике преко ентропије
Питањанапредногнивоа
1) Температура грејача идеалног топлотног мотора је 2,5 пута већа од температуре хладњака. Која је
максимална ефикасност машине?
1) 25%
2) 40%
3)60%
4)75%
-објасни принцип рада топлотних машина, одреди коефицијент корисног дејства у
термодинамичким циклусим
Питањаосновногнивоа:
1) Дефиниши појам корисног дејства топлотног мотора
Питањасредњегнивоа:
1) Топлотни мотор са ефикасношћу од 50% одаје 56 кЈ топлоте у хладњак у једном циклусу. Колики
рад (кЈ) се обави у једном циклусу?
1) 40кЈ
2) 28кЈ
3) 21кЈ
4) 56кЈ
Питања напредног нивоа
1) Температура грејача реалног топлотног мотора је 227°С, температура хладњака је +27°С. У једном
циклусу, гас прима 64 кЈ топлоте од грејача, а даје 48 кЈ хладњаку. Одредити ефикасност машине
у (%).
1) 35кЈ
2) 25кЈ
3) 15кЈ
4) 40кЈ
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3Основидинамикефлуида
-повежекарактеристикемолекулскихсила са макроскопским својствима течности:
топлотноширењестишљивост, вискозност, површинскинапон и капиларне појаве (исхрана биљака,
проток крви, уља за аутомобиле...); промене агрегатних стања;
Питања основног нивоа:
1) По чему се разликује стање молекула на површини и унутрашњости течности?
2) По чему се разликују кристална тела од аморфних?
3) У чему је разлика између монокристала и поликристала?
4) Објасни разлику између пластичних и еластичних деформација?
Питањасредњегнивоа:
1) У суду са водом налазе се три коцке, које сз у равнотежном стању
распоређене као на слици. Коцке су начињене од различитих
материјала, али имају исте димензије. На коју коцку делује
најмања потисна сила?
1) на коцку 1
2) на коцку 2
3) на коцку 3
4) нема једнозначног одговора
Питањанапредногнивоа
1) Комад леда се загрева и топи. Графикон овог процеса је
приказан на слици. Одредите на основу графика за колико
минута се лед отопио, којем процесу одговара одељак АB
графикона.

-користипојмове и законемеханикефлуидазаописивањекретањагасова и течности и примениих у
пракси (кретањечврстихтела у флуидима...);
Питањаосновногнивоа:
1)На којој слици је приказана правилно постављена Питова цев
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Питањасредњегнивоа:
1) Ламинарнирежимкретањафлуидаје
а) режим у комесечестицефлуидакрећунасумичносамоуззидовецеви;
b) режим у комесечестицефлуида у цевикрећунасумично;
c) режим у кометечностзадржаваодређенуструктурусвојихчестица;
d) режим у комесечестицетечностикрећу у слојевимасамо у близинизидовацеви
2) Турбулентни начин кретања флуида је
а) начин у коме честице флуида задржавају одређени образац (крећу се у слојевима);
b) режим у коме се честице течности крећу насумично у цевi;
c) режим у коме се честице флуида крећу и у слојевима и насумично;
d) режим у коме се честице течности крећу у слојевима само у центру цеви
3) У формули за одређивање брзине истицања флуида кроз мали отвор на дну суда+ = , -2./
ознака / представља:
а) домет млаза течности;
b) пречник рупе;
c) висину суда;
d) притисак течности.

Питања напредног нивоа
1) На слици су означена два попречна пресека једне струјне
цеви. За пресеке 0 и 0 тачни су искази:
1) запремине флуида које за јединично време протекну кроз
пресеке 0 и 0 су једнаке
2) брзина протока флуида кроз већи пресек је мања него кроз
мањи
3) притисак течности у области мањег попречног пресека је
мањи него у области већег попречног пресека
4) притисак у свим деловима флуида који тече је исти.
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4Молекулскесиле и агрегатна стања
-повеже карактеристике молекулских сила са макроскопским својствима чврстих тела и течности:
топлотно ширење (трамвајске и пружне шине, струјни водови...); еластичност (савремени
материјали...); стишљивост, вискозност, површински напон и капиларне појаве (исхрана биљака,
проток крви, уља за аутомобиле...); промене агрегатних стања;

Питањаосновногнивоа:
1) Какве се промене енергије дешавају у коцки леда при њеном топљењу?
а) увећава се кинетичка енергија коцке леда
b) смањује се унутрашња енергија коцке леда
c) повећава се унутрашња енергија коцке леда
d) увећава се унутрашња енергија воде од које се састоји коцка леда
Питањасредњегнивоа:
1) Повежите физичку величину са формулом помоћу које се одређује.
Физичке величине:
Формуле:
1
А) специфична топлота топљења
53 7
B) специфични топлотни капацитет
C) специфична топлота сагоревања

234

1

8

6

9∙
,∙

Питањанапредногнивоа
1) Нацртатинаграфиконупроцесезагревања и хлађења, топљењачврстихматерија и
кристализацијетечности, датиимдефиниције.
Запишитеформулезапроналажењеколичинетоплотезасвакипроцес.
2) На слици је приказан график зависности температуре од времена у процесу загревања воде при
нормалном атмосферском притиску. На почетку процеса вода је у чврстом агрегатном стању.
Који од исказа је нетачан?
1) Сегмент DE одговара кључању воде
2) Тачка C одговара течном стању воде
3) Током процеса AB унутрашња енергија леда се не мења
4) Током процеса BCунутрашња енергија система лед-вода се повећава

5Електростатика
користиодговарајућепојмове, величине и законезатумачењеделовањаелектричногпоља;
Питањаосновногнивоа:
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1) Релативна диелектрична константа вакуума показује:
а) Колико је пута јачина поља у диелектрику већа од јачине поља у вакууму
б) Колико је пута јачина поља у диелектрику мања од јачине поља у вакууму
ц) За колико је јачина поља у диелектрику већа од јачине поља у вакууму
д) За колико је јачина поља у диелектрику мања од јачине поља у вакууму
Питањасредњегнивоа:
1) Колика је јачина поља у тачки, где на пробно наелектрисање од 10:; дејствује сила од 0,2 <
=8
=8
=8
=8
=8
a) 50
b) 20
c) 50
d) 50
e) 50
3) На слици је приказан распоред три тачкаста наелектрисања, једнака
по модулу. Одреди правац и смер резултујуће силе која делује на
друго наелектрисање.

Питањанапредногнивоа
1) Два позитивна наелектрисања (и 9(налазе се на међусобном растојању >. Колико наектрисање и
где треба поставити да би систем наелектрисања био стабилан?

разликујепонашањедиелектрика и проводника у електричномпољу (плочасти кондензатор);
Питања основног нивоа:
1) Од којих параметара и на који начин зависи капацитет плочастог кондензатора?
Питањасредњегнивоа:
1)Три идентичнакондензаторасуповезанакаоштојеприказанонаслици.
Акојеприпотенцијалнојразлициизмеђутачака А и Б од 1000 V,
енергијабатеријекондензатора 3J, капацитетсвакогкондензаторје
a) 1?@ b) 2?@
c) 3?@
d) 4?@
e) 5?@
2Три идентичнакондензаторасуповезанакаоштојеприказанонаслици.
Акојеприпотенцијалнојразлициизмеђутачака А и Б од 1000 V,
енергијабатеријекондензатора2J, капацитетсвакогкондензаторје
a) 2?@ b) 4?@
c) 6?@
d) 8?@
e) 9?@
Питањанапредногнивоа
1) Одредитикапацитивностравногваздушногкондензатора,
акосеизмеђуњеговихплочапаралелнoсањимапостави
металнаплочадебљинеA = 3
. Површина плоче
кондензатора је600B , растојањеизмеђуњих je 3
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објасни примере електростатичких појава у природи и пракси (електростатичка заштита, напон на
ћелијскојмембрани, пречишћавањеваздуха...);
Питањаосновногнивоа:
1) Како се дефинише електромоторна сила извора струје?
Питањасредњегнивоа:
1) Како се мења отпор проводника при повећању температуре проводника? Како се графички
представља ова зависност?
Питањанапредногнивоа
1) Какви треба да буду унутрашњи отпори амперметра и волтметра? Како се проширују мерни
опсези амперметра и волтметра?
демонстрира електростатичке појаве: линије сила поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез,
зависност капацитивно- сти плочастог кондензатора од растојања и површине плоча и врсте
диелектрика;
Питања основног нивоа:
1) Које диелектрике називамо поларним а које неполарним диелектрицима?
Питања средњег нивоа:
1) Речима и формулом дефиниши вектор поларизације.
Питањанапредногнивоа
1)Како се дефинише запреминска густина енергије електричног поља? Чему је она једнака?
Како се одређује енергија електростатичког поља?

6Сталнаелектричнаструја
користиодговарајућепојмове, величине и законезаобјашњењеосновнихкарактеристикапроводника и електричнеструје;
Питањаосновногнивоа:
1) У ком колу са слике протиче једносмерна струја?
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2) На којој слици је приказана редна веза три отпорника:

Питањасредњегнивоа:
1) По којој формули можемо одредити укупан отпр кола са
алике?
C C
а) = D D
b) =
D C 4FCE
C

c)

=

C6
C4
CE
C4 2C6 FCE 7
C6 FC4 FCE

d)

=

4

E

C6 CE

DC

6 FCE

Питањанапредногнивоа
1) Колики је напон на отпорнику
(слика) ако је = 2,5Ω,
1,5Ω = 4Ω?Јачина струје кроз отпорник
је 1А

=
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разликујеелектромоторнусилу и напон (пуњењебатерија и акумулатора);
Питањаосновногнивоа:
1) Тачност и опсег мерења милиамперметра са слике је:
a) 50I, 2I
b) 2 I, 50 I
c) 10I, 50I
d) 50 I, 10 I

2) Тачност и опсег мерења волтметра са слике је:
a) 10 , 150
b) 150 , 50
c) 50 , 150
d) 5 , 150

Питањасредњегнивоа:
1) Реостат је укључен у коло константног напона (слика). Клизач реостата се помера удесно.
Одредите како се мењају одговарајуће физичке величине.
Физичке величинеКарактер промене
А) Електрични отпор кола
1) повећава се
B) Јачина струје кроз реостат
2) смањује се
C) Снага електричне струје
3) не мења се
ослобођена на реостату

Питањанапредногнивоа
1)У колу приказаном на слици, клизач реостата се помера нагоре. Како су
се променила очитавања амперметра и волтметра?Објасни
1) Очитавања оба инструмента су се смањила.
2) Очитавања оба инструмента су се повећала.
3) Очитавања амперметра су се повећала, а волтметра смањена.
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решавапрактичнепроблемесаструјнимколима (повезивањебатерија и другихелемената у колу);
Питањаосновногнивоа:
1) Коликијеукупанотпорделакола, приказаногнаслици, акоје = 1Ω,
= 10Ω,
= 10Ω,
K = 4Ω

a7 9Ω

b) 11Ω

c) 16Ω

d) 26Ω

Питањасредњегнивоа:
1) Дваотпорника, отпора = 20Ω и
= 30Ω везани су за извор електромоторне силе M = 13 као
што је показано на слици. Ако је јачина струје која протиче кроз извор 1А, вредност унутрашњег
отпора извора је:
а) 0,25Ωb) 0,5Ω c) 0,75Ω d) 1Ω
e) 1,25Ω

= 9Ω везани су за извор електромоторне силе M = 13 као
2) Дваотпорника, отпора = 18Ω и
што је показано на слици. Jачинаструјекојапротичекрозизворје:
a) 0,1Ib) 0,5A c) 1,5A d) 2,5I
e) 5A
Питањанапредногнивоа
1) На графику је приказана зависност напона U од струје I, за два
отпорника. На основу графика одредите, која два исказа су тсчна.
1) отор отпорника 2 је 4Ω
2) otpor otpornika 1 je 500Ω
3) otpor otpornika 2 je veći od otpora otpornika 1
4) ако је напон на отпорнику 1 4 кроз њега тече струја 1 I
5) ако је напон на отпорнику23 кроз њега тече струја 12 I

14
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тумачимеханизмепровођењаструје у металима, електролитима и гасовима;
објаснипојавекојепратепротокелек- тричнеструје и познајењиховупримену (топлотно,
механичко, хемијско и магнет- ноделовање);
Питањаосновногнивоа:
1) Специфични отпор метала:
а) не зависи од температуре.
б) расте са потастом температуре.
ц) опада са порастом температуре, обрнуто сразмерно температури.
д) опада са порастом температуре, обрнуто сразмерно квадрату температуре.

2) Која од релација представља математички запис фарадејевог закона електролизе?
P
Y Y
а) O =
b) = O ∙ S ∙ T
c) @ = , ∙ + ∙ U ∙ VW:X
d) @ = O 6 4 4
Q∙R

Z

Питањасредњегнивоа:
1) За које време се при електролизи воде издвоји 30.кисеоника, ако је јачина струје 2А?
а) 15 − 25ℎb)30 − 40ℎ
c)45 − 55ℎ
d) 60 − 70ℎ
Питањанапредногнивоа
1)Три електролитичке када везане су редно (слика). При електролизи.......
а) највише хлора се издваја у првој кади
б) највише хлора се издваја у другој кади
ц) највише хлора се издваја у трећој кади
д) у свим кадама се издваја иста количина хлора

2)На којој електроди (слика) код рено везаних
електролитичких посуда током електролизе се
издваја бакар?
а) на четвтој електроди.
b) на другој електроди
c) на трећој електроди
d) на трећој и четвртој електроди

15
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Након што прођекроз оптички уређај, који је на слици покривен,
Правац зрака 1 и 2 се променио на 1′ и 2′. Иза заклона је :
1) равно огледало
2) план-паралелна стаклена плоча
3) дивергентно сочиво
4) сабирно сочива

На слици је приказана путања светлосног зрака,кoјипрелази
из средине са индексомпреламањa : кроз планпаралелнуплочу са индексом преламања : у средину са
индексом преламања : .
Који од понуђених односа индекса преламања је тачан?

Проводник са струјом налази се у хомогеноммагнетно поље (смер струје у
проводнику и
индукција магнетног поља приказани су на слици).
Вектор амперове силе која делује на проводник,има смер:

16
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На слици су приказани стални магнети са линијама магнетне индукције поља и магнетне игле. На
којој слици је правилно приказан положај магнетне игле у магнетномпољу?

На слици је приказанапутања упадног зрака на сабирно сочиво. Која од
испрекиданих линија (1), (2), (3) или (4) означава тачан правац
простирања овог зрака након његовог преламања на сочиву

17
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ЗаокружибројцртежакојитачноприказујепутањусветлосногснопаизизвораS
наконпроласкакрозсабирносочиво:

На сици је приказана зависност координате од времена,
куглице обешене о нит која врши хармонијске осцилације.
Одредити дужину нити клатна. (. = 9,8 4 7

Тело врши хармонијске осцилације по закону \ = 0,05B]V10^T(све величине су изражене у јединицама СИ
система) Како ће бити изражена брзина кретања овог тела?
`

`

a) + = 0,5^B]V _10^T D ab) + = 0,05^B]V _10^T D a
`

c) + = 0,5^VW: _10^T D a

`

d) + = 0,05^B]V _10^T − a

Ка центру бакарног прстена брзо се примиче стални магнет (слика). Шта се
дешава са прстеном?
a) прстен бежи од магнета
b) прстен се приближава магнету
c) прстен остаје непокретан
d) у прстену се јевља непригушени струјни ток

На слици је приказан график зависности јачине струје
од времена при слободним електромагнетним
осцилацијама у осцилаторном колу. Колики је
капацитет кондензатора и амплитудна вредност напона
на њему, ако је индуктивност калема 0,2/

18
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Које од сочива можемо користити за увећавање слике предмета

19
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Оптичка густина средине 1 је већа од оптичке густине средине 2. Која од слика приказује правилно
преламање светлосног зрака при преласку из средине 1 у 2?

На слици је приказана главна оптичка оса сочива (права а), положај
предмета S и његовог лика S’.У складу са цртежом:
1) сочиво је сабирно
2) сочиво је расипно
3) сочиво може бити и сабирно и расипно
4) овај лик не може бити добивен помоћу сочива

На слици су приказани графици зацисности елонгације од времена током
осциловања два клатна.
Упоредите амплитуде осциловања А и А ових клатна.
1) 3А = А
2) А = 3А
3) А = 2А
4) 2А = А

На сликама од 1-4 приказане су путање
светлосног зрака, који долази из
ваздуха, пада на границу ваздух стакло
и прелама се на њој. На којој слици је
путања светлосног зрака исправно
приказана?
1) на слици 1 2) на слици 2
3) на слици 3 4) на слици 4

20
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На слици је приказана путања светлосних зрака у оку. Којој мани вида
(далековидости или кратковидости) одговара дата путања светлосних
зрака, и које сочиво треба применити у том случају ради корекције вида?
1) кратковидост, треба користити сабирно сочиво
2) кратковидост, треба користити расипно сочиво
3) далековидост, треба користити сабирно сочиво
4) далековидост, треба користити расипно сочиво

На танко сабирно сочиво жижне даљине F, са леве стране пада зрак
светлости као што је показано на слици. Након проласка кроз сочиво зрак
наставља да се креће путањом:
1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4.

Физика, трећи разред, природно-математички смер

1. Магнетно поље
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-користи одговарајуће појмове, величине и законе за објашњавање основних карактеристика
магнетног поља сталних магнета и електричне струје;
-анализира кретање наелектрисаних честица у магнетном пољу и објашњава примену
(осцилоскоп, масени сепаратор,циклотрон);
-опише деловање магнетног поља на струјни проводник и наводи примере примене;
-разликује материјале према магнетним својствима;
Питања основног нивоа:
1.

Формула за магнетну индукцију бесконачно дугог,
правог проводника са струјом гласи:
(Напиши шта означава свака од употребљених ознака. )
а)
в)
б)
г)

𝑣

где су:

2. Нацртај вектор Лоренцове силе која делује на
наелектрисану честицу са слике:

𝑞
⃗𝐵
= 𝜋𝑟

3. Нацртај вектор Амперове силе која делује на
проводник са струјом са слике:

𝐼
= 𝜋𝑟
.

⃗
𝐵
= 𝜋𝑟

Питања средњег нивоа:
4.

Кроз струјни кружни проводник протиче електрична струја I2. Нормално на раван кружног
проводника, кроз његов центар, пролази праволинијски проводник кроз који протиче
струја I1. Израчунај Амперову силу којом кружни проводник делује на праволинијски.

5.

Наелектрисана честица убрзана до брзине 𝑣 улеће у комору масеног спектрометра.
⃗ у комори. Након што
Брзина честице је нормална на правац хомогеног магнетног поља 𝐵
честица уђе у магнетно поље, њена путања ће бити у облику:
а)параболе
в)кружнице
д)синусоиде
б)праве линије
г)спирале

1
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6.

Праволинијски проводник дужине 88 cm са струјом од 23 А налази се у хомогеном
магнетном пољу индукције 79 mТ. Ако на проводник поље делује силом од 0,8 N, одреди
угао под којим је проводник постављен у односу на линије магнетне индукције. Израчунај
јачину магнетног поља.

Питања напредног нивоа:
7.

Два дугачка паралелна проводника са струјом налазе се на међусобном растојању од 10
cm. Кроз проводнике теку струје I1=20 А и I2=30 А у истим смеровима. Израчунати магнетну
индукцију поља у тачки Т која се налази на растојању 2 cm од првог и 8 cm од другог
проводника. Нацртати и обележити векторе магнетне индукције у тачки Т.
I1
.

I2
Т

.

8.

Два електрона крећу се у истом хомогеном магнетном пољу по кружним путањама.
Полупречник путање електрона А је већи од полупречника путање електрона Б. Упореди
угаоне брзине ротације електрона (ако на њих делјује само дато магнетно поље).

9.

Дуж паралелних шина може да клизи без трења и без нарушавања
контаката штап MN. Шине и штап су направљени од проводног
материјала истог специфичног отпора. Крајеви шина су спојени преко
извора струје као на слици. Систем се налази у хомогеном магнетном
пољу индукције B чије су линије нормалне на раван шина. Како се
током времена мења интензитет Амперове силе која делује на штап
ако је:
а) штап фиксиран (непокретан) а индукција магнетног поља се
повећава
б) индукција магнетног поља константна, а штап слободан да се
креће?

10. a) Магнетно поље у парамагнетику је слабије/јаче (заокружи)
него спољашње магнетно поље.
б) За феромагнетик важи (заокружи)
a)µr =1 б) µr >1 в) µr <1 г) µr »1

2
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2. Електромагнетна индукција
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-повезује индуковану електромоторну силу са променом магнетног флукса и наводи њену
примену
Питања основног нивоа:

1а. Формула за Фарадејев закон електромагнетне индукције гласи:
а)
в)
б)
г)
1б. Проводна контура (рам) се налази у хомогеном
магнетном пољу, а покретни део се креће у
назначеном смеру. Да ли у раму долази до појаве
електромагнетне индукције? Образложи.

где су:

⃗
𝐵
= 𝜋𝑟
𝑣
= 𝜋𝑟

Питања средњег нивоа:
2.

Да ли је индукована струја самоиндукције у колу са слике
настала при отварању или при затварању прекидача? Објасни:

Питања напредног нивоа:
3.

Проводни рам облика правоугаоника, страница 20 cm и 40 cm, постављен је нормално на
линије хомогеног магнетног поља, индукције 100 mT. За време од 25 ms, рам се заротира
за угао од 60°. Израчунај јачину струје која при ротацији протекне кроз рам, ако је отпорност
рама 15 Ω.

3
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3. Наизменична струја
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-разликује физичке величине код једносмерне и наизменичне електричне струје;
-разликује појмове активне и реактивне отпорности и снаге код наизменичне струје;
-процени и израчуна потрошњу електричне енергије;
-тумачи начин преношења електричне енергије на даљину (од генератора наизменичне струје до
потрошача, степен корисног дејства);
Питања основног нивоа:
1.

Ако једначина за тренутну вредност јачине наизменичне струје гласи :
𝑖 = 1.41 sin(2𝜋𝑡 + 𝜋/4)
одреди:
а) максималну вредност струје
б) ефективну вредност струје
в) тренутну вредност струје у тренутку t=0 s

2.

Написати формулу за импедансу у редном RLC колу и именовати све ознаке :

3.

У којим јединицама се обрачунава потрошња електричне енергије?

4.

Објасни принцип рада генератора наизменичне
струје и на слици означи и именуј главне делове.

Питања средњег нивоа
5.

a)Израчунај импедансу редног RLC кола ако за његове елементе важи однос
1
𝑋 = 𝑋𝐶 = 𝑅
2 𝐿
б) Ако се такво коло прикључи на наизменични напон ефективе вредности напона 3√2
V, колика је ефективна вредност јачине струје? (Узети да је 𝑅 = 1Ω)

6.

7.

Формула за активну снагу у редном RLC колу гласи:
а)
в)
г) Јединица за активну снагу је: (ознака и назив)

где су:
б)

Електродистрибуција користи јединицу kWh да би исказала потрошњу електричне
енергије у току месеца. Израчунај колико се електричне енергије дневно потроши у једној
планинској кући уколико три сијалице од по 18 W светле, у просеку, 3 h дневно и радио од
100 W је укључен пола сата дневно.
4
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8.

Објасни принцип рада трансформатора и његову
улогу у преносу електричне струје на даљину.

Питања напредног нивоа
9.

Калем коефицијента самоиндукције 8 mH и термогеног отпора 55 Ω је повезан
а) на извор једносмерног напона 𝑈0
б) на извор наизменичног напона ефективне вредности 𝑈 = 𝑈0
При којој фреквенцији наизменичног напона је снага која се развија на калему четири пута
мања у случају б) него у случају а) ?

10. Редно RLC коло кроз које протиче наизменична струја је прикључено на напон 𝑈𝑒 = 200 𝑉
Ако је фреквенција струје 100 Hz, ефективна струја има максималну вредност, 𝐼𝑒,𝑚𝑎𝑥 =
20 𝐴. Одредити:
а) термогени отпор у колу
б) активну снагу, ако је фреквенција струје у колу 50 Hz.
Коефицијент самоиндукције калема је 100 mH.
12. Електрична снага се преноси на даљину тако што се у електрани помоћу трансформатора
повиси напон неколико хиљада пута и тако се струја високог напона преноси
далеководима до потрошача, где постоји други трансформатор који снижава напон на
потребну вредност.
Ако је снага коју развија електрана 6 kW, а напон на секундару првог трансформатора је 20
kV, и ако се електрична снага преноси бакарним проводницима на растојање од 50 km,
колико навојака треба да има секундар другог трансформатора? Број навојака примара
другог трансформатора је 4000, а напон на његовом секундару треба да је 200 V.
Површина попречног пресека проводника од бакра је 0,5 cm2 а специфични отпор је 1,78
µΩcm. Губици у трансформаторима су занемарљиви.

5
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4. Механичке осцилације
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-анализира енергијске трансформације код хармонијских, пригушених и принудних осцилација;
-разуме појам механичке резонанције, услове њеног настајања и примену;
-објасни и анализира процесе у електричном осцилаторном колу
Питања основног нивоа:
1. За сваки од наведених исказа одреди да ли је тачан или нетачан:
Т/Н а) Хармонијске осцилације јављају се ако на осцилатор делује сила чији је интензитет
линеарно сразмеран удаљености тела од равнотежног положаја.
Т/Н б) Слободне осцилације су увек пригушене.
Т/Н в) Сопствена фреквенција механичког осцилатора зависи од средине у којој он осцилује.
Т/Н г) Када се успоставе принудне осцилације, осцилатор осцилује фреквенцијом принудне
силе.
Т/Н д) Амплитуда принудних осцилација је највећа ако се изједначи фреквенција принудне.
силе са сопственом фреквенцијом осцилатора.
2.

Шта је механичка резонанција?

3.

Допуни реченицу.
У електричном осцилаторном колу прелазак енергије
енергију магнетног поља је периодичан процес.

у

Питања средњег нивоа:
4.

На слици су приказане:
(заокружи тачан одговор)
а) принудне осцилације
б) пригушене осцилације
в) хармонијске
осцилације

5.

Под којим условима долази до механичке резонанције?

6.

Електрични осцилатор има променљиви
кондензатор и калем сталне индуктивности. Када се
кондензаотор веже на извор (преклопник Р је у
положају 1), колу се доводи енергија, а затим се
преклопник пребаци у положај 2. Ако се повећава
капацитет кондензатора, шта се дешава са
сопственом фреквенцијом осцилатора?
6
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Питања напредног нивоа:
7.

Колико је тело које хармонијски осцилује удаљено од равнотежног положаја ако је његова
кинетичка енергија два пута већа од потенцијалне? Тело осцилује у хоризонталној равни
амплитудом x0.

8.

Тело масе 0,15 kg обешено је на опругу коефицијента еластичности 2∙10-3 N/m. Колика
треба да буде фреквенција принудне силе да би наступила резонанција ако је пригушење
занемарљиво?

9.

У тренутку укључења осцилаторног кола кондензатор је био наелектрисан количином
наелектрисања 6 µC. Колика ће бити енергија магнетног поља у тренутку t=10-3 s од
тренутка укључења кола? Капацитет кондензатора је 60 µF, а коефицијент самоиндукције
калема је 6 mH.
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5. Механички таласи
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-опише и објасни различите врсте механичких таласа и њихове карактеристичне параметре;
-примењује законе одбијања и преламања таласа
Питања основног нивоа:
1. За сваки од наведених исказа одреди да ли је тачан или нетачан:
Т/Н а) Ако честице осцилују у правцу простирања таласа, онда је талас лонгитудиналан.
Т/Н б) Трансверзални таласи се простиру у чврстом, течном и гасовитом агрегатном стању.
2.

Уцртај правац одбојног зрака, напиши колика је вредност
одбојног угла и обележи га на слици.
𝑢1

60°

𝑢2

Питања средњег нивоа:
3.

4.

На цртежу је приказано простирање механичког таласа
дуж правца y-осе. На вертикалној оси су приказана
удаљења од равнотежног положаја у одређеном
тренутку времена.
а) Колика је амплитуда осциловања честица средине?
б) Колика је таласна дужина?
в) Колика је брзина простирања таласа, ако је
фреквенција
осциловања честица 40 Hz?
Ако је 𝑢2 = 𝑢1 √3, уцртати правац простирања таласа у
другој средини и одредити вредност преломног угла.

x[mm]
40

0

25

10

y[m]
-40

30°
𝑢1
𝑢2

Питања напредног нивоа:

5.

Једначина равног таласа има облик 𝑥 = 2 ∙ 10−2 s𝑖𝑛 (𝜔𝑡 − 6𝑦). Упореди максималну
брзину осциловања честица са брзином простирања таласа.

6.

Прелазећи из једне средине у другу талас повећа таласну дужину за 0,3 m. За колико се
промени његова брзина простирања? Фреквенција таласа је 500Hz.

8

Физика, трећи разред, природно-математички смер

6. Акустика
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-разликује звук, ултразвук и инфразвук и познаје њихову примену;
-разликује карактеристике звука (висина, јачина, боја)
-анализира Доплеров ефекат у различитим ситуацијама
Питања основног нивоа:
1.

2.
Т/Н
Т/Н
Т/Н
Т/Н
Т/Н
3.

Допуни реченицу.
Наше ухо региструје осцилације фреквенција у интервалу од

до

За сваки од наведених исказа одреди да ли је тачан или нетачан:
а) Висина звука зависи од фреквенције основног хармоника.
б) Боја звука зависи од фреквенције основног хармоника.
в) Граница бола зависи од фреквенције звука.
г) Праг чујности зависи од фреквенције звука.
д) Ултразвук у односу на звук у датој средини има већу таласну дужину.
Допуни реченицу.
Доплеров ефекат је

Питања средњег нивоа
4.

Објасни примену ултразвка у медицинској дијагностици.

5.

Допуни реченицу.
Висина звука зависи од
Боја звука зависи од
Објективној јачини звука од 10-6 W/m2 одговара субјективна јачина звука од:
а) 75 dB
б) 100 dB
в) 60 dB
г) 0 dB
Заокружи слово испред тачног одговора.

6.

Датим формулама придружи одговарајуће слике
𝑢 − 𝑣𝑝
𝑢 + 𝑣𝑝
𝜈=
𝜐
а)
в)
𝜈=
𝜈0
𝑢 + 𝑣𝑖 0
𝑢
б)

𝜈=

𝑢 − 𝑣𝑝
𝜈0
𝑢

г)

𝜈=

𝑢 + 𝑣𝑝
𝜐
𝑢 − 𝑣𝑖 0
9
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Питања напредног нивоа:
7.

Поред непокретног посматрача прође аутомобил брзином од 108 km/h са укљученом
сиреном. Колико пута се промени фреквенција звука коју чује посматрач? Брзина звука у
ваздуху је 330 m/s. Резултат изразити у процентима.

10
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7. Електромагнетни таласи
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
- користи научни језик физике за описивање физичких појава
- објасни спектар електромагнетних таласа и наведе примере примене електромагнетног зрачења
Питања основног нивоа:
1.

2.

3.

Допуни реченице.
Извори електромагнетних таласа су
честице
које се крећу
.
Светлост која садржи само једну одређену фреквенцију (таласну дужину)
електромагнетног зрачења назива се
Брзина простирања електромагнетних таласа у вакууму (приближна вредност)
износи:
.
Упиши у одговарајуће правоугаонике називе
делова спектра оптичког зрачења.

.

λ
видљива светлост

Наведи редослед боја у видљивом делу
електромагнетног спектра (од најмање до највеће
таласне дужине).

Питања средњег нивоа:
4.

Наведи бар један пример примене одговарајућег зрачења.
X зрачење
ултраљубичасто зрачење
инфрацрвено зрачење
микроталаси
радиоталаси

Питања напредног нивоа:

5.

Раван електромагнетни талас таласне дужине 2 m простире се у вакууму у позитивном
смеру x-осе. Вектор његовог електричног поља усмерен је дуж y-осе и мења се по закону
𝐸 = 𝐸0 sin(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡). Ако је амплитуда вектора електричног поља једнака 300N/C
израчунати:
а) фреквенцију таласа
б) таласни број и кружну фреквенцију
в) амплитуду вектора магнетне индукције магнетног поља; који правац и смер има овај
вектор?
г) интензитет таласа
д) Ако овај талас пада нормално на површину од 1 m2 чији је коефицијент рефлексије 0,6,
колики је притисак таласа на ову површину и коликом силом талас делује на површину?
11
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8. Таласна оптика
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-образлаже појаве које су последица таласне природе светлости и њихову примену (полариметар,
спектрални апарати, интерферометри, холографија...)
-наведе и објасни примере оптичких појава у природи (дуга, фатаморгана, боје предмета...)
Питања основног нивоа:
1.

Допуни реченице.

Зависност
назива се
2.

светлосни таласи су они чији правци осциловања припадају
или паралелним равнима.
преламања од кружне фреквенције (таласне дужине) светлости
.

Објасни како изгледа боја тела у пропуштеној и рефлектованој светлости.

Питања средњег нивоа:
3.

Објасни појаву са слике.

4.

Наведи Декарт-Снелијусов закон. (објасни све ознаке у једначини)

Питања напредног нивоа:
5.

Објасни настанак конструктивне интерференције и наведи фазни и путни услов за
конструктивну интерференцију. (објасни све ознаке у једначинама)

6.

Објасни принцип рада
полариметра. (Уз сваки број на
слици напиши шта означава). Од
чега зависи угао обртања равни
поларизације?

12
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9. Геометријска оптика
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-примењује законе геометријске оптике;

Питања основног нивоа:
1.

На слици је приказано издубљено огледало и предмет у облику стрелице. Одредите где
се налазе теме и жижа огледала, па уз помоћ карактеристичних зрака нацртајте лик и
одредите какав је (реалан или имагинаран, увећан или умањен, обрнут или усправан).

C

Питања средњег нивоа:
2.

На слици је приказана путања светлосног зрака, кoји
прелази из средине са индексом преламањa 𝑛1 кроз
планпаралелну плочу са индексом преламања 𝑛2 у
средину са индексом преламања 𝑛3 .
Који од понуђених односа индекса преламања је тачан?
а) 𝑛3 > 𝑛1 > 𝑛2
б) 𝑛2 > 𝑛1 > 𝑛3
в) 𝑛3 > 𝑛2 > 𝑛1
г) 𝑛1 > 𝑛3 > 𝑛2
д) 𝑛2 > 𝑛3 > 𝑛1

n1
n2
n3

Питања напредног нивоа:
3.

Колика је жижна даљина биконвексног сочива начињеног од стакла индекса преламања
1,61 ако су полупречници његових кривина 15cm и 20 cm. Сочиво се налази
а) у ваздуху
б) у води (индекса преламања 1,33)
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10.

Оптички инструменти

Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-кратко опише физику људског ока и примену оптичких инструмената;
Питања основног нивоа:
1.

Заокружи број цртежа који тачно приказује путању светлосног снопа из извора S након
проласка кроз сабирно сочиво.

Питања средњег нивоа:
2.

На слици је горњој слици је приказан један
недостатак ока, а на доњој корекција тог
недостатка. Објасни о ком недостатку се ради,
које су му главне карактеристике и како се
коригује.

Питања напредног нивоа:
3.

Колике су жижна даљина и оптичка јачина
сочива наочара за отклањање далековидости
човека чија је даљина јасног вида 50 cm?

14
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1. Релативистичка физика
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-користи научни језик физике за описивање физичких појава
Питање основног нивоа:
Шта је материја, који су њени појавни облици?
Питања средњег нивоа:
Објаснити појмове: физички закон, постулат,хипотеза...
Питање напредног нивоа:
-----------------------------------

- формулише постулате СТР и објашњава релативистичке ефекте
Питања основног нивоа:
1)
2)
3)
4)

Творац СТР је
Први постулат СТР гласи:
Други постулат СТР гласи:
Сопствени референтни систем је

Задаци средњег нивоа:
1) Нацртај одговарајући облик и величину предмета како
га види посматрач у сист. S '

2) Коликом брзином треба да се креће честица у односу на Земљу да би њено
сопствено време живота било 10 пута мање од времена измереног часовником на
Земљи?
Задатак напредног нивоа:
Систем S’ креће се брзином 0,8с дуж x – осе у односу на систем S. У систему S’ мирује
штап дужине 1 m постављен под углом 45° према x – оси. Колику дужину има тај штап и
који правац заузима у систему S?

2
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-повезује релативистич. импулс и енергију са масом
Задаци основног нивоа:
1.) Маса електрона у стању мировања је m0. Када се електрон креће по праволинијској путањи,
брзином константног интензитета V, блиској брзини светлости c у вакууму, његова маса је:
a)

−

=

b)

=

c)

=

+

d)

=

е)

=

2.) Релативистичка релација која повезује енергију мировања Е0 и укупну енергију Е честице са
њеним релативистичким импулсом интензитета p и брзином простирања светлости у вакууму
интензитета cје:
a)

=

−

b)

=

−

d)

=

+

e)( ) =

c)

=

+

Задаци средњег нивоа:
1.) Кинетичка енергија релативистичког електрона једнака је 1/5 његове укупне енергије.

Интензитет брзине тог електрона, изражен преко интензит. брзине светлости у вакууму c
је:
a) c/5

b) 2c/5

c) c/2

d) c/4

e) 3c/5

2.) Израчунати кинетичку енергију електрона чија је укупна енергија 11 пута већа од

енергије мировања. Маса мировања електрона је 9,1 ⋅ 10 −31 kg .
Задатак напредног нивоа:
Протон и α честица убрзавају се истом разликом потенцијалаU, после чега је маса протона
била једнака 1/3 масе α честице. Колики је напон U?

2. Квантна природа електромагнетног зрачења
- користи квантну природу електромагнет. зрачења за објашњење природе
зрачења АЦТ-а и фотоефекта
Задаци основног нивоа:
1.) Који је од наведених исказа (за дату електроду) тачан?
а) Излазни рад зависи од таласне дужине упадне светлости. б) Закочни напон зависи од
вредности излазног рада. в) Повећање таласне дужине упадне светлости доводи до
повећања брзине фотоелектрона који напуштају електроду.
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г) Максим. брзина фотоелектрона који напуштају електроду зависи само од излазног рада.
д) Повећање фреквенције упадне светлостидоводи до повећања брзине фотоелектрона
који напуштају електроду.
2.) Који је од датих исказа тачан?
Кинетичка енергија фотоелектрона који излеће са површине катоде зависи од:
a) само од фреквенције упадног зрачења
б) само од температуре метала
в) само од интензитета зрачења
г) од фреквенције и интензитета упадног зрачења
д) од температуре метала и интензитета зрачења
3.) Који је од датих исказа тачан?
Винов закон померања гласи:
а) Максимум емисионе моћи АЦТ-а, са порастом температуре, помера се ка већим
таласним дужинама
б) Максимум емисионе моћи АЦТ-а, са порастом температуре, помера се ка већим
учестаностима
ц) Максимум апсорпционе моћи АЦТ-а, са порастом температуре, помера се ка краћим
таласним дужинама
Задаци средњег нивоа:
1.) Загревањем АЦТ-а, његова температура се повиси за 496 К, а укупна емисиона моћ
повећа 16 пута. Колика је почетна температураАЦТ-а?
2.) При осветљавању металне површине фотокатоде монохроматском светлошћу долази
до емисије електрона. Када се фреквенција светлости повећа 2 пута, максимална
кинетичка енергија емитованих електона се:
а) повећа 2 пута
б) повећа мање од 2 пута
в) повећа више од 2 пута
г) неће се мењати
д) ни један од понуђених одговора није тачан
Задатак напредног нивоа:
Неки метал обасја се светлошћу таласне дужине 250 nm. Занемарујући импулс фотона,
наћи максимални импулс који добије површина метала при излетању фотоелектрона ако
је црвена граница фотоефекта за тај метал 280 nm.
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3. Таласнасвојства честица и појам о квантној механици
- повезује таласна и корпускуларна својства честица (фотона, електрона...) и
наводи појаве које то потврђују
Задаци основног нивоа:
1.) На основу које од доле наведених формула, може да се одреди импулс фотона? ( енергија фотона, - брзина светлости)
a)
б)
в)
г)

Е

д)
ђ)
2.) Наћи импулс и таласну дужину фотона енергије 1 eV.
3.) Који од датих графика одговара зависности масе фотона од фреквенције упадне
светлости
?

Задаци средњег нивоа:
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1.) После Комптоновског расејања под углом од 120°, фотон има енергију једнаку 1/3
енергије упадног фотона. Колика је таласна дужина упадног фотона?
2.) Који фотон има већу масу – „црвени“ или „љубичасти“? Докажи.
3.) Наћи таласну дужину фотона чији је импулс једнак импулсу водониковог атома на
температури 1000 К. Маса водониковог атома је 1,67·10
.
Задаци напредног нивоа:
1.) Импулс фотона једнак је импулсу електрона чија брзина износи 0,9с. Колика је таласна
дужина, фреквенција и енергија фотона? Маса мировања електрона је 9,1 ∙ 10 #$ .
2.) Сноп светлости таласне дужине 663 nm пада нормално на равну површину огледала.
Снага светлости је 0,6 W. Наћи силу притиска светлости на ту површину и број фотона који
падне на њу за време од 5 s.

- познаје физич. смисао Шредингерове једначин. и својствених вредности
енергије честице
Задаци основног нивоа:
1.) Решавањем Шредингерове таласне једначине добијају се _________________________
2.) Шта одређује квадрат модула таласне функције?
2

→ 
3.) а) Релација: ∆W = Ψ r , t  ∆V изражава_________________________
 
б) именуј ознаке у формули _________________________
4.) На слици је означен други енергетски ниво честице у потенцијалној јами. Скицирати
одговарајућу таласнуфунк.
5.) a) Написати формулу за енергију квантног линеарног
хармонијског осцилатора: ___________________________
б) именуј ознаке у формули _________________________

Задатак средњег нивоа:
Одредити својствене вреднос. енергије честице у
потенцијалној јами приказаној на слици.
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Задатак напредног нивоа:
Учестаност хармонијских осцилација молекула водоника је 1,26·10$%Hz. Колика је енергија
осцилација тог молекула? Да ли је средња кинетичка енергија транслаторног кретања
молекула на температури 600 K довољна за прелаз молекула из основног у прво побуђено
осцилаторно стање?

4. Квантна теорија атома
- анализира спектар атома водоника користећи Борове постулате
Задаци основног нивоа:
Израчунати таласне дужине прве 3 линије атома водоника: 1.) Лајманове 2.) Балмерове
3.) Пашенове серије. Ридбергова константа износи 1,1·10 & $.
Задатак средњег нивоа:
Разлика највеће и најмање фреквенције неке серије у спектру јона He + je 8,2 ⋅ 1014 Hz .
Која је то серија и колика је највећа и најмања таласна дужина те серије?
Задатак напредног нивоа:
Однос таласних бројева последњих линија у Лајмановим серијама 2 атома слична
водонику 81 пута је већи од односа таласних дужина првих линија тих серија за дате
атоме. Наћи однос редних бројева атома.

-објашњава структуру периодног сист. елемен. помоћу квантн. бројева
Задаци основног нивоа:
1.) У основном стању водониковог атома главни квантни број износи:
1
b)
d) − 1
c) 1
a) 0
2
2.) Заокружи слово испред могуће комбинације квантних бројева која описује стање
једног електрона у атому:
a) n=4, ℓ=3, mℓ=4, ms=-1/2
б) n=4, ℓ=3, mℓ=-3, ms=-1/2
в) n=4, ℓ=3, mℓ=2, ms=1г) n=4, ℓ=3, mℓ=1/2, ms=1/2
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3.) а)Максимално 50 електрона може да прими ________ љуска.
б) L - љуска максимално може да прими _______ електрона.
в) 2 s - подљуска максимално може да прими ___________ електрона.
4.) Број могућих различитих стања електрона у атому са задатим ℓ=3(а с обзиром на
вредности магнетног квантног броја) је:
б) 5
в) 3
г) 9
д) 14
a) 7
5.) Написати електронску конфигурацију атома са редним бројем, на пример:Z=9 и Z=10...
Или: Написати електронску конфигурацију атома F, Ne...
Задатак средњег нивоа:
Колика је енергија електрона у атому водоника, ако пројекција његовог орбиталног
момента импулса на правац спољашњег магнетног поља има максималну вредност 4ħ?
Задатак напредног нивоа:
У основном стању атома на највишој љусци налази се 6 електрона, односно 1/3
максималног броја који се може наћи на тој љусци. Колико има укупно електрона у том
атому?

- повезује примену рендгенског зрачења са његовим својствима
Задатак основног нивоа:
1.) Таласне дужине рендгенског зрачењасу:
a) веће од таласних дужина ултраљубичастог и гама зрачења;
б) мање од таласних дужина ултраљубичастог и гама зрачења;
в) веће од талас. дужина инфрацрвеног и мање од талас. дужина ултраљубичастог зрач;
г) веће од таласних дужина гама зрачења, а мање од таласних дужинаинфрацрвеногзрач.
Задатак средњег нивоа:
Од које супстанције је начињена антикатода рендгенске цеви ако је таласна дужина '( линије 194 pm? Мозлијева константа има вредност 1.
Задатак напредног нивоа:
Наћи кинетичку енергију и импулс електрона избаченог са '-љуске атома гвожђа
+)*помоћу '( -зрачења цинка#.,-.

5. Физика чврстог стања
- на основу зонске теорије кристала закључује о њиховој проводљивости
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Задаци основног нивоа:
1.) Валентна енергетска зона је _______________________________________________
2.) Проводна енергетска зона је _______________________________________________
Задатак средњег нивоа:
Једначином искажи Фермијеву функцију и објасни ознаке.
Задатак напредног нивоа:
а) Концентрација слободних електрона у металу је 1,3·10 /& # . Колика је енергија
Фермијевог нивоа за тај метал на апсолутној нули?
б) Наћи концентрацију слободних електрона у металу на апсолутној нули ако је енергија
Фермијевог нивоа 1 eV.

- познаје услове настанка и примену суперпроводљивости
Задатак основног нивоа:
Мајснеров ефекат је:
а) појава спајања електрона у парове који пролазе кроз кристалну решетку без отпора
б) појава да неки материјали испод критичне температуре немају електрични отпор
в) појава да суперпроводници истискују из себе магнетно поље
г) појава да полупроводници емитују светлост при рекомбинацији електрона и шупљина
д) појава расејавања деброљевских таласа електрона на фононима
Задатак средњег нивоа:
Графички упоредо приказати зависност специфичне отпорности од температуре за:
а) „обичне“ метале б) суперпроводнике.
Задатак напредног нивоа:
Детаљно објаснити BCS - теорију суперпроводљивости за конвенционалне суперпроводн.

-описује својства сопствених и примесних полупроводника и познаје
њихову примену (исправљачи, галваномагнет. и термоелектр. ефекти, ...)
Задаци основног нивоа:
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1.) Проводљивост полупроводника може бити:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
2.) Ширина забрањене зоне код чистих полупроводника је реда величине:
a) 10 eV

б) 1keV

в) 1 eV

г) 10 −3 eV

д) 10 −2 eV

3.) Шематски приказати зоне код донорских полупроводника.
4.) Шематски приказати зоне код акцепторских полупроводника.
5.) Примесе n -типа су атоми који се додају основном материјалу да се:
a) повећа концентрација слободних носилаца наелектрисања – електрона
б) побољша механичка чврстоћа материјала
в) повећа концентрација шупљина као главних носилаца наелектрисања
г) смањи концентрација електрона
Задатак средњег нивоа:
p − n спој полупроводника, везан је за извор као на слици. Да ли ће амперметар
регистровати струју у колу?

a) Да и смер струје ће бити од p полупроводника ка n
б) Да и смер струје ће бити од n полупроводн. ка p
в) Не може се утврдити на основу слике.
г) Не
Задаци напредног нивоа:
Детаљно објаснитипринцип рада: 1.) p-n-pтранзистора 2.)n-p-nтранзистора

6. Индуковано зрачење и ласери
- објасни основни принцип рада ласера, повезује карактеристике ласерског
зрачења са његовом применом
Задаци основног нивоа:
1.) Објаснити појам нормалне насељености.
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2.) Објаснити појам инверзне насељености.

3.) Основне особине ласерске светлости су:
______________________________________________________________________________
4.) По чему се разликује ласерско зрачење од светлости обичне електричне сијалице?
5.) Којој групи ласера припада рубински ласер?
а) кристални б) полупроводнички в) аморфни г) течни д) хемијски
Задаци средњег нивоа:
1.) Објаснити појам и механизам настанка стимулисане емисије.

2.) Објаснити појам и механизам оптичког пумпања ласера.
3.) Објаснити појам и процес негативне апсорпције.
Задаци напредног нивоа:
Детаљно објаснити процес: 1.) снимања холограма 2.) реконструкције холограма.

7. Физика атомског језгра
- објасни моделе и структуру језгра и својства нуклеарних сила
Задаци основног нивоа:
1.) Језгро, ког елемента има 10 неутрона?
a) 37 Li

б)

10
5

B

в)

21
10

Ne

г)

19
9

F

2.) Колико протона, а колико неутрона има језгро

235
92

U?

a) 235 -протона, 92 -неутронаб) 92 -протона, 143 -неутрона
в) 235 -протона, 143 -неутрона г) 143 -протона, 235 -неутрона

3.) Број нуклеона атома непознатог елемента је 73, од чега је 41 неутрон. О којем
елементу – изотопу је реч?
4.) Навести основне карактеристике нуклеарних сила.
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5.) Енергија везе језгра је ________________________________________________________
Задаци средњег нивоа:
1.) Идентификовати језгро које има једнак број протона и неутрона, а радијус му је 2 пута
мањи од радијуса језгра +%01.
#/
3 2,

2.) Одредити дефект масе језгра
протона и неутрона.

кад се зна маса наведеног језгра, као и масе

Задаци напредног нивоа:
1.) Енергија везе по једном нуклеону у језгрима $4 , %5*и +#67 су, редом, 1,11 MeV, 7,08
MeV и 5,33 MeV. Колика се енергија ослободи када се спајањем језгара деутеријума и
литијума добију 2 језгра хелијума?
2.) Енергија везе по једном нуклеону у језгру %5* је 7,08 MeV/нуклеон, а у језгру $4
1,11MeV/нуклеон. Колика енергија је потребна да се сва језгра у маси од 2 g хелијума
разбију на по 2 језгра деутеријума?

- разуме примену и опасности природног и вештачког радиоактивног зрач.
Задаци основног нивоа:
1.) Написати шему трансформације језгра при α распаду и објаснити.
2.) Елемент
?
b)
a) AZY

A
Z

X трпи α -распад. Колики је редни и масени број новонасталог елемента Y

A− 4
Z −2

A− 2
Z −4

c)

Y

3.) Језгро torijuma

d)

Y

A− 2
Z −2

Y

230
90

Th се трансформише у језгро

+
//89.

Коју честицу је емитовало језгро

торијума? Напиши једначину тог радиоактивног распада.
4.) Елемент
?
A
a)
Z +1Y

A
Z

X трпи β - распад. Колики је редни и масени број новонасталог елемента Y
A− 4
Z −2

b)

c)

Y

A− 2
Z −4

Y

d)

A− 2
Z −2

Y

5.) Написати шему трансформације језгра при β + распаду и објаснити.
6.) Језгро протактинијума
је: a)

223
88

Ra

b)

227
88

Ra

c)

231
91

Pa трпи један α и један β - распад. Коначни продукт распада

231
90

Th

d)

227
89

Ac

7.) На доњој слици је приказана шема радиоакт. трансформација. Идентификовати
честице X и Y.
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Задаци средњег нивоа:
1.) Који је био однос 3#:2 i 3#/2 пре 1,426 милијарди година, ако је садашњи однос 1:160.
Време полураспада уранијума 235 je 7,13·10/god, а уранијум 238 сматрати стабилним
(условно речено).
2.) У једном радиоактивном низу кога чине 6 ;и 4 < распада, после 3 ; i 2
< распаданастаје /+.8-. Који је почетни, а који крајњи елемент низа? Израчунати и
објаснити.
Задатак напредног нивоа:
Маса ; радиоактивног плутонијума 239 износи 239 g. После колико времена ће настати 3
g хелијума, ако је време полураспада плутонијума 10$+god?

-објашњава интеракцију радиоактивног зрачења са материјалима и мери
интензитет зрачења
Задатак основног нивоа:
1.) Линеарни апсорпциони коефицијент олова, за = зраке енергије 1 MeV, износи
0,75 & $ . Колика је полудебљина олова?
Задатак средњег нивоа:
1.) Колика је дебљина оловне плоче која пропусти
= зрачења, ако је полудебљина олова 0,92 cm?

6,25% од упадног интензитета

Задатак напредног нивоа:
1.) Интензитет = зрачења опадне на 1/16 од упадног интензитета на растојању које је за
4,2cm веће од растојања на којем интензитет истог = зрачења опадне на 1/2 упадног
интензитета. Колика је полудебљина датог материјала?

- објашњава добијање и примену изотопа (енергетика, медицина,
археологиј, форензика...)
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Задаци основног нивоа:
1.) Која врста радиоактивног зрачења се најчешће примењује у сврхе терапије:
а) гама зрачење

б) бета зрачење

в) алфа зрачење

2.) Језгро атома $$:>при бомбардовању брзим протонима распада се на 3 исте чесице које
се разлећу симетрично. Које су то честице? Написати једначин. одговарајуће нукл.
реакције.
Задатак средњег нивоа:
Данас измерена активност неке количинеантрацита која потиче од изотопа угљеника 14
износи 1,2·10# Bq. Колика је старост антрацитаако се зна да је активност исте масе стабла
у трену. затрпавања износила 1,2·10%% Bq? Време полурасп. угљеника14 износи 5730 god.
Задатак напредног нивоа:
При бомбардовању мете #67 протонима добија се радиоактивни изотоп %>* с периодом
полураспада 4,67·10+ s. Наћи принос те реакције ако бомбардујући протони укупног
наелектрисања 3,6·10 # C изазивају активност препарата 6,5·10+ Bq.

-увиђа предности и недостатке коришћења различитих извора енергије и
разуме проблеме коришћења нукл. енергије у контексту одрживог развоја
Задатак основног нивоа:
Шта је основни извор топлотне и светлосне енергије која са Сунца допире на Земљу:
а) процес фисије тешких језгара на Сунцу
б) процес фузије лаких језгара на Сунцу
в) усијана лава на Сунцу
Задатак средњег нивоа:
Претпоставља се да ће у будућем термонуклеарном реактору као гориво бити коришћен
деутеријум. Нарочити значај имају тзв. примарне реакције:$4 (d,p) #$5 ; $4 (d,n) #5*и тзв.
секундарне реакције:#5*(d,p)%5* ; #$5 (d,n)%5*. Израчунати енергије тих реакција.
Задатак напредног нивоа:
Нуклеарна електрана има снагу 500 MW и степен корисног дејства 20%.
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а) Узимајући да се при једној реакцији фисије
израчунати годишњу потрошњу урана.

#:
3 2

ослобађа енергија 200 MeV,

б) Колика је годишња потрошња каменог угља, калоричне моћи 30 MJ/kg, у
термоцентрали исте снаге и степена корисног дејства 75%?

8. Физика елементарних честица
- изврши класификацију елементарних честица и наведе основне
карактеристике и значај експеримената у ЦЕРН-у
Задаци основног нивоа:
1.) Свакој елементарној честици придружи одговарајућу групу:
а) протон
б) глуон
в) мион

1) лептон
3) барион
5) преносилац интеракције

2) мезон
4) хиперон
6) резонанца

2.) Да ли су, по закону одржања енергије, могуће реакције:
а) ? →n + A
б) ? → B + A
Задатак средњег нивоа:
Слободни неутрон је нестабилна честица која се распада по шеми:
_____________________ Израчунати укупну кинетичку енергију свих продуката распада,
ако је неутрон пре распада мировао.
Задатак напредног нивоа:
При распаду A .- мезона у лету, добијају се два једнака =-кванта који се разлећу под углом
од 60°. Одредити енергију =-кванта и укупну енергију мезона.

9. Увод у астрономију и основни појмови
- оријентише се у простору, разуме смену дана и ноћи и годишњ. доба, као
и начин разумевања времена у астрономији
Задаци основног нивоа:
1.) Цело небо се може поделити на ______ сазвежђа.
2.) Која су сазвежђа увек изнад, а која су увек испод нашег хоризонта?

15
Физика четврти разред

3.) Следеће координате се не мењају током времена, а ни променом места посматрања
(заокружи тачно):
а) азимут
б) висина
в) зенитна даљина
д) деклинација ђ) поларна даљина е)ректасцензија

г)часовни угао

4.) Шта предсатвљају тачке пролећне и јасење равнодневнице?
5.) Шта предсатвљају тачкелетњег и зимског солстиција?
6.) Средњи сунчани дан би по својој сталној дужини одговарао временском размаку
између
_____________________________________________________________________________.
7.) Написати једначину која повезује грађанско и средње време:
Задатак средњег нивоа:
Уместо деклинације, понекад се употребљава __________________________________ (p).
То
је
угао
у
равни
_______________________
између
_________________________________ и може имати вредности ______________________,
при чему је C + p = _________________.

10.Гравитациона дејства
- разуме начин и узроке кретања небеск. тела и последице гравит.дејстава
Задаци основног нивоа:
1.) Како је Птолемеј , а како Коперник објаснио ретроградно кретање планета?
2.) Како гласе Кеплерови закони (речима и формулом)? Зашто су значајни?
3.) Како гласи Њутнов закон гравитације (речима и формулом)?
4.) Колика је твоја маса, а колика тежина на Земљи?
5.) Због чега настају плима и осека на Земљи?
Задаци средњег нивоа:
1.) За колико би се продужила година, када би се Земљина маса смањила милион пута?
2.) Којом брзином би Земља пала на Сунце, када би се зауставила на својој орбити?
Задаци напредног нивоа:
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1.) Извести други Кеплеров закон, претпостављајући да се планете крећу по кружним
орбитама.

2.) ИзвеститрећиКеплеров закон, претпостављајући да се планете крећу по кружним

орбитама.
3.) Јупитеров сателит Калисто креће се на растојању од 1,88 милиона километара од
Јупитера. Његов орбитални период је 16,7 дана. Израчунати масу Јупитера и изразити је у
јединицама масе Земље. Претпоставити да је маса Калиста занемарљива у односу на масу
Јупитера. Сматрати познатим универзалну гравитациону константу и масу Земље.

- познаје основне методе одређивања даљина небеских тела и јединице за
даљине у астрономији
Задаци основног нивоа:
1.) Шта је паралакса?
2.) Шта је дневна паралакса? На која се небеска тела може применити?
3.) Шта је (годишња) звездана паралакса? На која се небеска тела може применити?
4.) На ком растојању од нас се налази звезда чија је звездана паралака 1''?
5.) Шта је светлосна година?
Задаци средњег нивоа:
Најсјајнија звезда на небу, Сиријус, налази се на растојању 2,64 pc.
1.) Колико је ово растојање у километрима?
2.) Колико је времена потребно светлости да стигне од Сиријуса до нас?
3.) Колико је времена потребно светлости да стигне од Сунца до Земље?
Задатак напредног нивоа:
На ком растојању се налази звезда Проксима Кентаура, нама најближа звезда после
Сунца? Паралакса ове звезде је 0,7687''. Оптичком интерферометријом измерен је угаони
пречник ове звезде и износи: 0,00102''. Са познатим растојањем израчунати радијус
звезде и изразити га у јединицама Сунчевог радијуса.

11.Зрачење небеских тела и астрономски инструменти
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- повезује врсте зрач. са типичним представницима неб. тела која их
емитују
Задаци основног нивоа:
1.) Која је веза између фреквенције и таласне дужине светлости?
2.) Која је веза између енергије и таласне дужине фотона?
3.) Који фотони носе најмању, а који највећу енергију?
4.) Максимум непрекидног спектра зрачења Сунца је на DEFG = 500 nm.Користећи Винов
закон померања израчунати површинску температуру Сунца.
5.) Како настају емисионе и апсорпционе линије? Зашто разни хемијски елементи имају
различит распоред линија у својим спектрима?
Задаци средњег нивоа:
1.) Ако је привидна визуелна магнитуда Сунца – 26,8, израчунати његову апсолутну
визуелну магнитуду.
2.) Која је веза између луминозности и апсолутне магнитуде?
Задатак напредног нивоа:
Зашто се уочава треперење звезда, а Месец, на пример, не трепери?

- објасни улогу астрономских инструмената у истраживању свемира
Задатак основног нивоа:
Која је основна разлика између телескопа – рефрактора и телескопа – рефлектора?
Задатак средњег нивоа:
Одредити пречник лика Сунца у видном пољу телескопа жижне даљине 10 m. Угаони
пречник Сунца износи 32'.
Задатак напредног нивоа:
Коју граничну привидну величину можемо посматрати телескопом пречника 10m?

12. Звезде и галаксије
- наведе физичке карактеристике звезда и разуме механизам настајања и
еволуције звезда
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Задаци основног нивоа:
1.) Према Харвардској класификацији све звезде су сврстане у спектралне класе које су
означене
словима,
по
опадајућој
површинској
температури:
__________________________. У оквиру сваке класе постоји још финија подела на:
_________________________________, тако да је наше Сунце звезда спектралне класе:
___________________.
2.) Разлика у изгледу звезданих спектара су последица разлика у: (заокружи тачно)
а) хемијском саставу звезда б) њиховој температури
в) њиховом полупречнику
г) њиховој маси
3.) Шта је Х-Р дијаграм?
4.) Које звезде чине главни низ на Х-Р дијаграму?
5.) Бели патуљци могу да припадају класама: (заокружи тачно)
а) А б) К в) F

г) М

Задаци средњег нивоа:
1.) Да ли се може проценити старост звезде на основу њеног положаја на Х-Р дијаграму?
2.) У ком се облику налази водоник у међузвезданој средини?
Задатак напредног нивоа:
Израчунати даљину до звезде главног низа, спектралне класе А0, ако је њена привидна
магнитуда 10.

- познаје структуру Млечног Пута и положај Сунчевог система у њему, као и
положај наше галаксије у васиони
Задаци основног нивоа:
1.) Назив наше галаксије је ________________________________________.
2.) Прецизирати место Сунца у нашој галаксији.
3.) Колики је период обиласка Сунца око центра Галаксије?
4.) Шта указује на постојање тамне материје у нашој галаксији?

5.) Формулом искажи Хаблов закон и објасни ознаке.
Задатак средњег нивоа:
Наћи везу између Хаблове константе и старости васионе (без материје).
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Задатак напредног нивоа:
Колика је галактичка маса унутар сфере радијуса r на коме се налази Сунце? Колико пута
је Сунце од када се формирало (пре 4,6 милијарди година) обишло око центра Галаксије?
Узети да се Сунце налази на растојању од 8,5 kpc од центра Галаксије и да се креће
орбиталном брзином од 220 km/s.

13. Сунце и Сунчев систем
- објасни структуру Сунца и појаве на његовој површини као и последице
које настају на Земљи
Задаци основног нивоа:
1.) Који слојеви чине Сунчеву атмосферу? По чему се они међусобно разликују (које су
њихове основне карактеристике: температура, густина, сјај, спектар)?
2.) Која се три слоја разликују у Сунчевој унутрашњости?
3.) Који су основни облици Сунчеве активности?
4.) Где се налазе Сунчеве пеге и које су њихове основне карактеристике?
5.) Који облик Сунчеве активности најнепосредије утиче на живот на Земљи?
Задаци средњег нивоа:
1.) Шта су спикуле и како се могу посматрати?
2.) Шта је неутрино и зашто је за астрономе значајна детекција неутрина са Сунца?
Задатак напредног нивоа:
Користећи Штефан – Болцманов закон израчунати колико мање енергије у јединици
времена емитује јединица површине пеге (температура пега је 4500 К) у односу на
јединицу површине околне фотосфере (температуре 5800К).

- наводи врсте неб. тела у Сунчевом сист. и описује њихове физичке
особине
Задаци основног нивоа:
1.) Набројати и укратко описати све различите типове објеката у Сунчевом систему.
2.) Које су планете Земљиног типа и зашто се тако називају?
3.) Зашто су на Меркуру и Месецу велике температурне разлике у току дана и ноћи?
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4.) Зашто је темпер. на Венери већа него на Меркуру, иако је она даља од Сун. него
Меркур?
5.) У ком облику и где је пронађена вода на Марсу?
6.) Које су планете Јупитеровог типа и које су њихове заједничке карактеристике?
7.) Шта су комете?
8.) Шта су метеори?
9.) Шта су метеорити?
10.) На која су тела Сунчевог система слетеле летелице, а око којих су само кружоле?
Задаци средњег нивоа:
1.) Како температура у соларној маглини одређује састав планете?
2.) Који је кључни састојак у теорији кондензације о пореклу Сунчевог система који није
постојао у ранијој небуларној хипотези? Зашто је важан?
Задатак напредног нивоа:
Средња орбитална брзина Меркура око Сунца је 47,9 km/s.Користећи други Кеплеров
закон израчунати брзину Меркура у перихелу и афелу. Претворити ове брзине у угаоне (у
степенима по дану) и упоредити их са угаоном брзином ротације Меркура (6,1°/дан).
Велика полуоса Меркурове орбите је a = 0,387 aj, а ексцентричност e = 0,206.

