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1. Заокружи слово испред тачног одговора. У ком се стању може наћи матеија ? 

а.)  само у облику супстанције. 

б.)  само у облику физичког поља. 

в.)  и у облику супстанције и у облику физичког поља. 

2. Заокружи слово испред тачног одговора. Предмет проучавања Физике су : 

а.)  друштвене појаве 

б.)  природне појаве 

в.)  натприродне појаве 

      3. Заокружи слово испред тачног одговора. Када је тело стању релативног мировања? 

а.)  само у случају да мирује у односу на Земљу. 

б.)  само у случају да мирује у односу на Сунце. 

в.)  уколико мирује у односу на изабрано тело. 

      4. Заокружи слово испред тачног одговора. Када је кретање тела праволинијско и неравномерно? 

а.)  Када се креће дуж праве путање увек истом брзином. 

б.)  Када се креће дуж праве путање  а брзина му се у току кретања мења. 

в.)  Када се кеће по правој путањи тако да прелази једнаке дужине за једнаке временске 

интервале. 

      5. Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је средња брзина? 

а.)  Једнака је количнику пређеног пута и времена за које је тај пут пређен. 

б.)  Једнака је количнику укупног пређеног пута и укупног времена за које је укупни пут пређен 

в.)  Једнака је средњој вредности свих брзина којим се тело кретало. 

       6. Заокружи слово испред тачног одговора. За које од два тела сигурно можемо да кажемо да је 
брже? 

а.)  за оно које пролази једнако растојање за већи временски интервал. 

б.)  за оно које пролази једнако растојање за мањи временски интервал. 

в.)  брже је оно тело чије је величина мања од оног другог тела. 
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        7. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Једно тело се креће брзином 10 m/s а 

друго се креће брзином 20 km/h. Које тело има већу брзину. 

а.) тело које се креће брзином 20 km/h. 

б.)  тело које се креће брзином 10 m/s. 

в.)  оба тела се крећу истом брзином 

 

        8. Заокружи слово испред тачног одговора. Мама вози Катарину аутомобилом у школу. 
Катаринина брзина кретања у односу на маму при вожњи је: 

а.)  једнака је брзини аутомобила. 

б.)  већа од брзине аутомобила. 

в.)  мања од брзине аутомобила 

            г.)  једнака нули 

 

        9. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Аутомобил се 30 минута кретао 

брзином од 60 km/h. После тога се зауставио на бензиској пумпи и ту провео 10 минута. Колика је 

средња брзина аутомобила при том кретању? 

а.)  40 km/h. 

б.)  45 km/h. 

в.)  50 km/h. 

            г.)  60 km/h. 

 

 

        10. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Чамац се креће низводно по Сави. 
Брзина реке је 3 m/s. Брзина чамца у односу на воду је 6 m/s. Колика је брзина чамца у односу на 
пецароша који седи на обали ? 

а.)  2 m/s. 

б.)  3 m/s. 

в.)  6 m/s 

            г.)   9m/s 
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