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I 

ГРУПА 

 

1. Притискање кочница на бициклу доводи до успоравања бицикла зато што кочнице: 

         (Заокружи тачан одговор) 

         а.) стварају  трење с точковима 

         б.) повећавају трење са подлогом 

         в.) помажу да се гуме бицикла загреју 

         г.) окрећу точкове у другом смеру 

2. Кишна кап пада на земљу због:     (Заокружи тачан одговор) 

          а.) отпора ваздуха 

          б.) ваздушног притиска 

           в.) инерције 

           г.) силе гравитације 

3. Шта од наведеног није последица деловања силе?: (Заокружи тачан одговор) 

           а.) заустављање бицикла 

           б.) издужење жице 

           в.) превртање чаше на столу 

           г.)  увећање слике под лупом 

4. Која физичка величина описује узајамно деловање тела? (Заокружи тачан одговор) 

            а.) маса 

           б.) брзина  

           в.) густина 

           г.) сила 
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5. Када се над телом изврши  деформација, шта се не мења: (Заокружи тачан одговор) 

           а.) запремина 

           б.) маса 

           в.) облик 

           г.)  ширина 

6.   Колика је маса дечака тежине 500 N . (Заокружи тачан одговор) 

           a.)  0,1 kg 

           б.)  40 kg 

           в.)  50 kg 

           г.)  100 kg 

7.  Шта од наведеног је изведена физичка величина? (Заокружи тачан одговор) 

      а.)  количина супстанције 

      б.)  јачина струје 

       в.) брзина 

       г.)  време 

8. Шта од наведеног није тачно? (Заокружи тачан одговор) 

      а.)  маса тега је 50 kg 

      б.)  јачина струје je 1 Aмпер (A) 

       в.) темература воде је 30°Целзијуса (C) 

       г.)  време кретања тела је 50 секунди (s) 

9. Истовремено из сваког града полазе аутомобили брзинама  и то из града А брзином 

s

m
v 101  , а из града Б брзином 

s

m
v 202  . Аутомобили  су се срели после 20 минута. 

Одредити растојање између два града. 
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1. Тркачки аутомобил  проклизава на стази и појављује се дим који настаје негде 

испод гума. Шта изазива топлоту која производи дим? (Заокружи тачан одговор) 

а.) електрична сила 

б.) издувни гасови 

в.) еластична сила гуме која се деформише 

г.)  сила трења између гуме и подлоге 

2. Шта од наведеног није последица деловања силе?: (Заокружи тачан одговор) 

           а.) кочење аутомобила 

           б.) вожња бицикла 

           в.) падање кише 

           г.)  гледање филма 

3.   Сила је:        (Заокружи тачан одговор) 

            а.) однос узајамног деловања тела 

            б.)  начин узајамног деловања тела 

            в.)  мера узајамног деловања тела 

            г.)  када је неко најачи у разреду. 

4. Шта од наведеног представља пластичну деформацију? (Заокружи тачан одговор) 

           а.) савијање дрвета на ветру 

           б.) сабијање пластичне опруге 

           в.) ширење плућа при удисају 

           г.)  разбијање јајета када падне на сто. 
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5. Шта значи када се каже да је деформација еластична? (Заокружи тачан одговор) 

           а.) да ће тело повратити првобитни облик након престанка деловања силе. 

           б.) да ће тело добити другачији облик након престанка деловања силе. 

           в.) да тело задржава свој облик током деловања силе. 

6. Колика је тежина тега масе 1 kg. (Заокружи тачан одговор) 

           a.)  0,1 N 

           б.)  1 N 

           в.)  10 N 

           г.)  100 N 

7. Која је од наведених сила увек привлачна? (Заокружи тачан одговор) 

            а.) еластична 

            б.) магнетна  

            в.)  гравитациона 

            г.) електрична 

8.  Шта од наведеног није основна физичка величина 

      а.)  количина супстанције 

      б.)  јачина струје 

       в.) брзина 

       г.)  време 

9. Растојање између два града износи  2 km. Истовремено из сваког града полазе 

аутомобили брзинама  и то из града А брзином 
s

m
v 101  , а из града Б брзином 

s

m
v 202  . После колико времена од тренутка када су аутомобили  кренули  ће се 

срести. 
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