
Списак питања за ученике на ванредном школовању за предмет Физика 

1.разред 

Основни ниво 

1) Механичко кретање( релативност кретања, положај и промена положаја, вектор 

положаја, померај, путања и пређени пут, равномерно и променљиво кретање) 

2) Равномерно праволинијско кретање 

3) Равномерно променљиво праволинијско кретање 

4) Сила. Неке од сила у механици. Маса. Импулс.  

5) Њутнови закони механике (Закон инерције, Основни закон механике, Закон акције и 

реакције) 

6) Њутнов закон гравитације 

7) Механички рад. Снага 

8) Кинетичка енергија тела. Веза рада и кинетичке енергије 

9) Гравитациона потенцијална енергија тела 

10) Закон одржања механичке енергије  

Средњи ниво 

1) Брзина. Закон сабирања брзина. Релативна брзина. 

2) Кретање са убрзањем g. Вертикални хитац. 

3) Равномерно кружно кретање. 

4) Трење 

5) Центрипетална сила 

6) Инерцијални и неинерцијални референтни систем. Галилејев принцип релативности. 

Инерцијалне силе. 

7) Тежина тела 

8) Транслаторно и ротационо кретање. Равномерно ротационо кретање. 

9) Равнотежа тела. Услови равнотеже. Стабилност равнотеже. 

10) Потенцијална енергија еластичне опруге 

Напредни ниво 

1) Убрзање. Нормално и тангенцијално убрзање. 

2) Кружно кретање ( величине којима се описује кружно кретање, брзина и убрзање, 

угаони померај и описани угао, угаона брзина, период и фреквенција, угаоно убрзање, 

везе линијских и угаоних величина). Равномерно променљиво кружно кретање. 

3) Величине којима се описује ротационо кретање. Аналогија транслаторног и ротационог 

кретања. Равномерно променљиво ротационо кретање. 

4) Момент силе 

5) Момент инерције 

6) Момент импулса 

7) Основни закон динамике ротације 

8) Потенцијална енергија 

9) Закон одржања импулса 

10) Закон одржања момента импулса 

Литература: Наташа Чалуковић,  Физика 1, уџбеник за 1. разред гимназије, Круг Београд, 2014. 

Термин консултација: четвртак 4. час у парној смени 



2. разред 

Основни ниво: 

1) Атоми и молекули. Кретање молекула. 

2) Термодинамички систем, стање и процес. Температура. Притисак идеалног гаса. 

3) Једначина гасног стања. 

4) Унутрашња енергија. Рад при ширењу и сабијању гаса. Количина топлоте. Први 

принцип термодинамике. 

5) Основне карактеристике флуида у равнотежи. 

6) Кретање флуида. Важнији појмови у динамици флуида. Једначина континуитета. 

7) Топлотно ширење чврстих тела и течности. 

8) Еластичне деформације. 

9) Наелектрисање. Кулонов закон. Јачина електричног поља. 

10) Јачина и густина струје. Електромоторна сила. Омов закон за проводник. 

Средњи ниво: 

1) Расподела молекула по брзинама 

2) Изопроцеси и гасни закони 

3) Топлотни капацитети 

4) Бернулијева једначина 

5) Молекулске силе. 

6) Неке особине течности. Структура течности. Вискозност. 

7) Фазни прелази 

8) Електрични капацитет проводника. Кондензатори. 

9) Рад и снага електричне струје.  

10) Омов закон за струјно коло. 

Виши ниво: 

1) Адијабатски процес 

2) Топлотне машине. Карноов циклус. 

3) Неке особине чврстих тела. Кристална структура. 

4) Површински напон. Капиларне појаве. 

5) Енергетске трансформације при промени агрегатног стања. 

6) Рад поља и електрична потенцијална енергија. Потенцијал електричног поља. 

Електрични напон. Веза јачине поља и потенцијала. 

7) Електрични дипол. 

8) Енергија електричног поља. 

9) Кирхофова правила. 

10) Електрична струја у разним срединама ( електрична проводљивост метала, електрична 

струја у течностима, гасовима и у вакууму) 

Литература: Наташа Чалуковић, Физика 2, уџбеник за 2. разред гимназије природно-

математичког смера, Круг Београд, 2012. 

Термин консултација: четвртком 4. час у парној смени 

Начин испитивања: на испиту се добије по једно питање из сваке групе питања. 

 



3. разред 

Магнетно поље, електромагнетна индукција: 

1) Увод у магнетизам. Магнетно поље струјног проводника. 

2) Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Линије магнетног поља и магнетни флукс. 

3) Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу. 

4) Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. 

Деловање магнетног поља на струјни рам. Принцип рада електричних инструмената. 

5) Магнетици. Магнетни момент атома. Дијамагнетици, парамагнетици, феромагнетици. 

Магнетно поље у супстанцији. 

6) Појава електромагнетне индукције. Фарадејев закон и Ленцово правило. 

Електромагнетна индукција и закон одржања енергије. 

7) Електромагнетна индукција и Лоренцова сила. Индуковање електромоторне силе у 

непокретном проводнику. 

8) Узајамна индукција и самоиндукција.  

9) Енергија магнетног поља у соленоиду. Запреминска густина енергије магнетног поља. 

Хармонијске осцилације, механички таласи, акустика: 

10) Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање. 

11) Једначина кретања хармонијског осцилатора. Положај, брзина, убрзање. Енергија 

хармонијског осцилатора. 

12) Математичко клатно. Физичко клатно. 

13) Разлагање кретања на хармонике. Спектар осцилација. 

14) Пригушене (амортизоване) осцилације. Принудне осцилације. Резонанција. 

15) Електрично осцилаторно коло. Енергија осцилаторног кола. 

16) Таласно кретање и појмови који га дефинишу. Врсте таласа. 

17) Једначина таласа. 

18) Брзина простирања таласа у еластичној средини. Енергија и интензитет таласа. 

19) Хајгенсов принцип. Одбијање и преламање таласа. 

20) Принцип суперпозиције. Интерференција и дифракција таласа. 

21) Прогресивни и стојећи таласи. 

22) Извори и карактеристике звука. Брзина простирања звука у ваздуху. Инфразвук. 

Ултразвук и примена. 

23) Пријемници звука, ухо. Субјективне карактеристике звука. 

24) Доплеров ефекат. 

Наизменична струја, електромагнетни таласи: 

25) Генератор наизменичне струје. Синусоидални напон и струја. 

26) Отпорности у колу наизменичне струје. Омов закон за RLC коло. 

27) Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и струје. 

28) Трансформатор. Пренос електричне енергије на даљину. 

29) Настајање и основне карактеристике електромагнетних таласа. Спектар 

електромагнетних таласа. Енергија и интезитет електромагнетних таласа. 

30) Елементи радио-технике и телевизије. Мобилна телефонија. 

 



Литература: Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Физика, уџбеник за трећи разред природно-

математичког и општег смера, Прво издање, Klett, 2015. 

Термин консултација: четвртак 4. час у парној смени 

Начин испитивања: на испиту се добије по једно питање из сваке групе питања. 

 

  



4. разред 

Релативистичка физика, квантна природа електромагнетног зрачења, таласна својства честица  

1) Основни постулати специјалне теорије релативности 

2) Релативистички карактер просторних и временских интервала. 

3) Релативистичка динамика. Маса и енергија. Смисао енергије мировања. Унутрашња 

енергија. Одржање масе-енергије. 

4) Појам о општој теорији релативности. 

5) Електромагнетно зрачење. Топлотно зрачење.Закони зрачења апсолутно црног тела. 

Планкова хипотеза. 

6) Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефекта.  

7) Квантна природа светлости. Маса и импулс фотона.Притисак светлости. Таласно-

честични дуализам светлости. 

8) Честично-таласни дуализам. Де Брољева хипотеза. Хајзенбергове релације 

неодређености. 

Квантна теорија атома, молекулска структура и спектри, физика чврстог стања, индуковано 

зрачење и ласери 

9) Увод у структуру атома. Радерфордов модел атома. Дискретни спектар атома водоника. 

10) Борови постулати и Боров модел атома водониковог типа. 

11) Квантно-механичка теорија атома: главни, споредни и магнетни квантни број. Физички 

смисао „боровских орбита“. Спин електрона. Штерн-Герлахов оглед. 

12) Вишеелектронски атоми и Паулијев принцип. Структура периодногси стема елемената. 

13) Закочно и карактеристично рендгенско зрачење. 

14) Увод у структуру молекула. Основне карактеристике хемијских веза. Јонске и 

ковалентне везе. Молекулски спектри. 

15) Увод у структуру кондензованог стања материје. 

16) Зонска теорија кристала. Енергијске зоне у чврстом телу. Зонски модели метала и 

диелектрика. 

17) Расподела слободних електрона по енергијама у металу. Квантна теорија 

проводљивости метала. 

18) Суперпроводљивост. 

19) Полупроводници. Сопствена и примесна проводљивост. Полупроводници п и н-типа и 

полупроводнички п-н спој. Полупроводничке диоде и транзистори. 

20) Луминесценција. Спонтана емисија и апсорпција. Стимулисана емисија. 

21) Основни принцип рада ласера. Врсте ласера. Карактеристике ласерског 

зрачења.Примене ласера. Холографија. 

Физика атомског језгра, физика елементарних честица 

22) Структура и карактеристике језгра. Дефект масе и енергија везе. 

23) Нуклеарне силе. Модели језгра. 

24) Природна радиоактивност. Алфа распад, бета распади, спонтана фисија, гама распад. 

25) Закон радиоактивног распада.Радиоактивни низови и радиоактивна равнотежа. 

26) Интеракција зрачења са материјом.Детекција зрачења.Примене зрачења. Дозиметрија 

и заштита од зрачења. 

27) Вештачка радиоактивност. Опште особине нуклеарних реакција.Неки примери 

нуклеарних реакција. Акцелератори. 



28) Нуклеарна енергетика. Фисија и нуклеарни реактори. 

29) Реакције фузије у звездама и конфинирање плазме. Нуклеарно оружје. 

30) Увод у физику елементарних честица. Класификација елементарних честица. Честице и 

античестице. Космичко зрачење. 

 

 

Литература: Иван Аничин, Физика, уџбеник за четврти разред гимназије природно-

математичког смера, Прво издање, Klett, 2016. 

Термин консултација: четвртак 4. час у парној смени 

Начин испитивања: на испиту се добије по једно питање из сваке групе питања. 

     


