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ГРУПА 

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Ако је у неком временском интервалу коначна 

брзина једнака почетној, убрзање у  том интервалу је: 

а.)  негативно. 

б.)  нула. 

в.)  позитивно. 

2. Заокружи слово испред тачног одговора. Закон динамике је : 

а.)  Први Њутнов закон. 

б.)  Други Њутнов закон. 

в.)  Трећи Њутнов закон. 

      3. Заокружи слово испред тачног одговора. Средња брзина за време t код равномерно убрзаног 

кретања једнака је тренутној брзини у: 

а.)  почетном тренутку. 

б.)  у крајњем тренутку. 

в.)  на половини времена t. 

       4. Заокружи слово испред тачног одговора. Ако на тело делује сила која се повећа три пута, 

убзање тог тела : 

а.)  ће се смањити два пута. 

б.)  повећаће се три пута. 

б.)  смањиће се три пута. 

      5. Заокружи слово испред тачног одговора. Тело које се креће равномерно успорено : 

а.)  никад се не зауставља. 

б.)  повећава своју брзину 

в.)  смањује своју брзину. 

       6. Заокружи слово испред тачног одговора. Маса тела је мера: 

а.)  узајамног деловања. 

б.)  механичког кретања. 

в.)  инертности тела. 
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7. Заокружи слово испред тачног одговора. Ако на тело делује сила чија се маса  смањи два пута, 

убзање тог тела : 

а.)  ће се смањити два пута. 

б.)  повећаће се два пута. 

б.)  остаће исто. 

        8. Заокружи слово испред тачног одговора Тело које се креће равномерно убрзано : 

а.)  у једном тренутку ће се зауставити. 

б.)  повећава своју брзину 

в.)  смањује своју брзину. 

 

 

        9. Тело се првих пола сата кретало убрзано, затим следећих пола сата  кретало равномерно и у 

следећих пола сата се кретало успорено и на крају тих пола сата се зауставило. Скицирај график 

зависности брзине од времена? 

 

 

 

 

 

        10. Израчунај, па заокружи слово испред тачног одговора. Колика кочиона сила делује на воз 

масе 120 тона, ако он успори с брзине 72 km/h на 54 km/h. за 10 секунди? 

а.)  50 000 N 

б.)   20 m/s
2 

в.)  60 kN 

            г.)   60 tona 
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