
1. Ако је тврдња тачна, заокружи слово Т, а ако је нетачна, заокружи слово Н.

1. Метали добро проводе електричну струју. Т Н

2. Гума је проводник. Т Н

3. Дестилована вода проводи електричну струју. Т Н

4. Ваздух понекад може да проводи електричну струју. Т Н

2. 1. При нормалним условима вода се замрзава на тачно одређеној температури. Колика је 
вредност ове температуре?

Одговор: _________ °C

2. При нормалним условима вода кључа на тачно одређеној температури. Колика је вредност 
ове температуре?

Одговор: _________ °C

3. Време за које клатно приказано на слици пређе из тачке 1 у тачку 3 износи 1 s.
Колики је период осциловања овог клатна? 

а) 0,5 s

б) 1 s

в) 1,5 s

г) 2 s

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Лопта без почетне брзине слободно пада са висине на којој има потенцијалну енергију 2 000 J. 
Одреди вредност кинетичке енергије тела на почетку кретања, на половини пређеног пута и 
при удару у тло. Отпор ваздуха и трење занемарити.

1. кинетичка енергија на почетку кретања  Ek =________ J

2. кинетичка енергија на половини путање  Ek =________ J

3. кинетичка енергија при удару у тло  Ek =________ J

На празне линије напиши тачне вредности.
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

ФИЗИКА
1. 1. Т

2. Н
3. Н
4. Т

Четири тачна одговора – 
1 бод.
Три тачна одговора –
0,5 бодова.

2. 1. 0°C
2. 100°C

Два тачна одговора – 
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

3. г) 2 s d) Тачан одговор –
1 бод.

4. 1. кинетичка енергија на почетку кретања Ek = 0 J
2. кинетичка енергија на половини путање Ek = 1000 J
3. кинетичка енергија при удару у тло  Ek = 2000 J

Три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

ХЕМИЈА
1. г) пшеница d) Тачан одговор – 

1 бод.
2. 1. CaO

2. Ca(OH)2

Два тачна одговора – 
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

3. Везе између атома / јона у решетки су слабе / јаке и због тога 
натријум-хлорид има ниску / високу температуру топљења.

Три тачна одговора – 
1 бод.

БИОЛОГИЈА
1.  в) одбацивање и замена перја птица c) Тачан одговор – 

1 бод.

2. б) биотоп b) Тачан одговор – 
1 бод.

3. 2, 3, 4, 6

Напомена: 
Редослед којим ученик наводи бројеве није битан.

Четири тачна одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод.
Четири тачна одговора и један 
нетачан или
три тачна одговора и ниједан 
нетачан –
0,5 бодова.

4. в) унакрсно између два хермафродита c) Тачан одговор – 
1 бод.

5. б) покрете дисања b) Тачан одговор – 
1 бод.



1. Милица вози бицикл брзином од 4 m
s

. Колики пут ће прећи за један минут? 

а) 4 m  б) 40 m  в) 120 m  г) 240 m  д) 400 m

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Празна места у табели попуни одговарајућим појмовима:
 тежина, маса, температура, динамометар, мензура, лењир, хронометар.

Мерило/мерни уређај Физичка величина
запремина

теразије
време

дужина
термометар

3. На слици је приказан график зависности убрзања тела од интензитета силе која делује на то 
тело.

На основу графика одговори на постављена питања.

a) Колико убрзање добија тело под дејством силе од 9 N?

Одговор: _________ m
s2 

б) Колики је интензитет силе која телу даје убрзање од 2 
m
s2 ?

Одговор: _________ N

4. Куглица, окачена о еластичну опругу, направи 10 осцилација за 4 секунде. Колика је фреквенција 
осциловања ове куглице? 

Напиши формулу и прикажи поступак.

У поступку и решењу уз бројне вредности напиши и мерне јединице.

Одговор: __________ 
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

ФИЗИКА
1. г) 240 m d) Тачан одговор –

1 бод.
2. Мерило/мерни уређај Физичка величина

мензура запремина
теразије маса

хронометар време
лењир дужина

термометар температура

Напомена: Уколико је ученик навео појам који није дат у задатку, тај 
одговор се не признаје и бодује се у складу са упутством.

Пет тачних одговора –
1 бод.
Четири и три тачна одговора –
0,5 бодова.

3.
а) 4,5 

m
s2  

б) 4 N

Два тачна одговора –
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

4. Примери коректног поступка:
I начин     II начин

4s
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0, 4s

t
T

n

1
s

s–1

T

T

=

=

=

1
0,4s
2,5 Hz

1
f

T

f

f

=

=

= / / 
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4s

n
f

t

f

=

=

1
s

s–12,5 Hzf = / / 

Фреквенцију могу да обележавају словима f или грчким словом ни ν.

1. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност и мерну 
јединицу), а при решавању написао тачну формулу и приказао правилан 
поступак са употребом одговарајућих мерних јединица – 1 бод

2. Уколико је ученик написао као тачан резултат само бројну вредност (тј. при 
преписивању одговора на предвиђено место заборавио је да упише мерну 
јединицу), а при решавању написао тачну формулу и приказао правилан 
поступак са употребом одговарајућих мерних јединица – 1 бод

3. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност и мерну 
јединицу), а при решавању написао одговарајућу формулу и приказао 
правилан поступак без употребе мерних јединица – 0,5 бодова

4. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност и мерну 
јединицу), а није написао формулу и има правилан поступак са 
одговарајућим мерним јединицама – 0,5 бодова

5. Уколико је ученик написао резултат са грешком у бројној вредности и са 
тачном мерном јединицом, а при решавању написао одговарајућу формулу 
и приказао поступак (са мањом грешком у рачуну, нпр. грешка у дељењу) 
са употребом мерних јединица – 0,5 бодова

6. Уколико ученик није написао одговарајућу формулу, а у резултату је тачна 
или само бројна вредност или само мерна јединица – 0 бодова

Тачан одговор – 
1 бод.



1. На слици је приказано тело које је закачено за еластичну опругу. Тело се налази на храпавој 
подлози и приказано је у тренутку када се креће ка равнотежном положају. Неке од сила које 
делују на тело су нумерисане. 

а) Којим бројем на слици је означена еластична сила?

Одговор: __________

б) Којим бројем на слици је означена гравитациона 
сила?

Одговор: __________

2. a) Колика је вредност најмањег подеока на скали термометра са слике? 

Одговор: __________ 

б) Колику температуру показује термометар са слике?

Одговор: __________ 

в) Колики је мерни опсег термометра са слике?

Одговор: __________

Поред бројне вредности напиши и мерну јединицу.

3. Колики је напон на крајевима сијалице електричне отпорности 5 Ω, ако кроз њу тече електрична 
струја јачине 0,3 А? 

 При решавању задатка напиши одговарајућу формулу, а у поступку и решењу уз бројне 
вредности пиши и мерне јединице.

 Прикажи поступак.

Одговор: _______________________

4. Дечак тежине 200 N седи на клацкалици на удаљености 2 m од тачке ослонца. На коју удаљеност 
од тачке ослонца мора да седне његов отац тежине 800 N да би клацкалица била у равнотежи?

 Прикажи поступак.

Одговор: _______________________

Поред бројне вредности напиши и мерну јединицу.
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

ФИЗИКА
1. а) 1

б) 2

Уколико је написано више од једног броја, не признаје се као 
тачан одговор.

Оба тачна одговора –
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

2. а) 2°С;
б) 32°С;
в) од 0 до 50°С (признаје се и 50°С)

Као тачaн одговор признати само ако је уз бројну вредност 
написана одговарајућа мерна јединица.

Сва три тачна одговора –
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

3. U = IR = 0,3 A · 5 Ω =1,5 V
или

I
R
U

=

 
0,3 A

5 Ω
U=

U = 0,3 A · 5 Ω = 1,5 V

- Уколико је ученик написао у решењу бројну вредност и приказао 
правилан поступак и формулу са употребом мерних јединица 
(само је при преписивању одговора на предвиђено место 
заборавио да упише мерну јединицу уз резултат)  – 1 бод.  
- Уколико је ученик написао решење са мерном јединицом 
и приказао поступак без употребе мерних јединица или са 
погрешним мерним јединицама и/или без одговарајуће формуле, 
или са одговарајућим јединицама али без формуле у поступку 
рада – 0,5 бодова.
- Уколико је ученик написао резултат, а није приказао поступак – 
0 бодова.

Тачан одговор са 
коректним поступком  и 
написаном одговарајућом 
формулом – 
1 бод.

4. (200 N · 2 m) : 800 N = 0,5 m 

Признаје се као тачан одговор и 50 cm или 500 mm.
- Уколико је ученик написао у решењу бројну вредност и приказао 
правилан поступак са употребом мерних јединица (само је при 
преписивању одговора на предвиђено место заборавио да упише 
мерну јединицу уз резултат) – 1 бод.  
- Уколико је ученик написао решење са мерном јединицом 
и приказао поступак без употребе мерних јединица или са 
погрешном мерном јединицом у поступку рада – 0,5 бодова.
- Уколико је ученик написао резултат, а није приказао поступак – 
0 бодова.

Тачан одговор – 
1 бод.



1. На тело А које мирује на стрмој равни:

а) делује само гравитациона сила;

б) делује само сила трења;

в) не делују ни сила трења ни сила гравитације;

г) делују и сила трења и сила гравитације.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У мензуру је сипана течност, а затим је у мензуру додат камен. Колика је запремина камена?
 Поред бројне вредности упиши и одговарајућу мерну јединицу.  

Запремина камена је __________.

3. Ако је куглици која осцилује између тачака А и C потребно време од 1 s да 
 из тачке А дође у тачку B, онда jе период кретања: 

а) 1 s

б) 2 s

в) 4 s

г) 0,5 s.

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Заокружи број испод слике на којој је приказана паралелна веза отпорника. 
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

1. г) делују и сила трења и сила гравитације d) Тачан одговор – 
1 бод.

2. 6 cm3 Уписана бројна вредност и 
мерна јединица – 
1 бод.
Уписана само бројна 
вредност –
0,5 бодова.

3. в) 4 s c) Тачан одговор – 
1 бод.

4. 4 Тачан одговор – 
1 бод.

5. г) целулоза d) Тачан одговор – 
1 бод.

6. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Тачан одговор – 
1 бод.
Одговор који не садржи 
коефицијенте 
(CH4 + O2 → CO2 + H2O)
или садржи погрешне 
коефицијенте и исправно 
написане формуле 
реактаната и реакционих 
производа – 
0,5 бодова.

7. а) 22 p+, 22 е−, 22 n0 a) Тачан одговор – 
1 бод.

8. Пекарски квасац у слаткој, млакој води 
почиње да пупи. размножавање

Амеба избацује штетне супстанце преко 
контрактилне вакуоле. излучивање

Бубашвабе се разбеже када се упали светло. надражљивост

Крајем априла, ларва гундеља се преобрази у 
одраслу јединку. раст и развој

Три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

9. б) туберкулозе b) Тачан одговор – 
1 бод.

10. в) гљива c) Тачан одговор  – 
1 бод.

11. Пар организама Однос
Биљна ваш – бубамара А
Птичја ваш – гугутка Б
Човечја ваш – човек Б

Три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

12. б) нове телесне ћелије b) Тачан одговор – 
1 бод.



3

1. Наелектрисана тела делују међусобно силама као на слици. Којом је врстом наелектрисања 
наелектрисано тело B?

Тело B je _____________ наелектрисано.

2. При бушењу рупе у дрвету електричном бушилицом може да се појави дим на месту бушења. 
Због чега се то дешава?

а) Дешава се због деловања електричне струје.

б) Дешава се због великог трења између бургије и дрвета.

в) Дешава се само ако је висока температура у просторији где се ради. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. На слици је приказан базен са водом, и у њему две тачке, А и B. У каквом су односу 
хидростатички притисци у ове две тачке?

a) Хидростатички притисак у тачки А је већи, зато што се тачка налази на мањој дубини.

б) Хидростатички притисак у тачки B је већи, зато што се тачка налази на већој дубини.

в) Хидростатички притисци у обе тачке су исти пошто су обе тачке на истом растојању од дна 
базена. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Нормално на полугу чија је дужина крака 2 m делује сила интензитета 500 N.

Колики је момент силе? 

Момент силе је ________ Nm.

A B

A
B
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

1. Тело B је позитивно (исто као А/ +/ + + +) наелектрисано. Тачан одговор – 
1 бод.

2. б) Дешава се због великог трења између бургије и дрвета. b) Тачан одговор – 
1 бод.

3. б) Хидростатички притисак у тачки B је већи, зато што се 
тачка налази на већој дубини.

b) Тачан одговор – 
1 бод.

4. Момент силе је 1000 Nm.
Напомена: Задатак не мора да садржи поступак решавања.

Тачан одговор – 
1 бод.

5. а) C – угљеник   
б) Ca – калцијум
в) Cu – бакар 
г) Cl – хлор 

Четири тачна одговора – 
1 бод.
Три тачна одговора – 
0,5 бодова.

6. б) засићен раствор b) Тачан одговор – 
1 бод.

7. г) азот(V)-оксида d) Тачан одговор – 
1 бод.

8. а) монера a) Тачан одговор – 
1 бод.

9. г) смрче d) Тачан одговор – 
1 бод.

10. б) потражи помоћ лекара b) Тачан одговор – 
1 бод.

11. а) амебе a) Тачан одговор – 
1 бод.

12. г) међумозга d) Тачан одговор – 
1 бод.

13. б) смена годишњих доба b) Тачан одговор – 
1 бод.

14. в) Антарктик c) Тачан одговор – 
1 бод.

15. 1. б) Врањска и Лесковачка котлина
2. а) Зајечарска и Књажевачка котлина
3. г) Пожешка и Чачанско-краљевачка котлина

1. b)
2. a)
3. d)

Три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

16. Име највећег полуострва Европе је Скандинавско/ 
Скандинавско полуострво, а у односу на Србију налази се 
на северној/северу страни света.

Два тачна одговора – 
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

17. В-Г-Б-А C-D-B-A Четири тачна одговора – 
1 бод.

Kомбиновани тест школска 2014/2015. година
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1. Супстанције у левој колони налазе се на температури -10°С и нормалном атмосферском 
притиску. У ком агрегатном стању је свака од њих на овој температури?

Упиши одговарајуће слово на празне црте.

1. ___ вода   а) гасовито

2. ___ жива   б) течно

3. ___ кисеоник  в) чврсто

4. ___ бензин  

2. Две батерије од 1,5 V треба везати тако да се добије извор електромоторне силе од 3 V.

 Заокружи слово испод слике са исправно повезаним батеријама.

а) б) в) г)
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школска 2013/2014. година кључ комбиновани тест 

Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. в)
2. б)
3. а)
4. б)

Сва четири тачна одговора –
1 бод.
Три тачна одговора –
0,5 бодова.

2. г) Тачан одговор – 
1 бод.

3.
в) EI

R r
=

+
Тачан одговор – 
1 бод.

4. 1. б)
2. в)

Оба тачна одговора – 
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.

5. г) сумпор Тачан одговор – 
1 бод.

6. 1. в)
2. г)
3. а)

Сва три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

7. 1. в)
2. а)
3. г)

Сва три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.

8. б) једру Тачан одговор – 
1 бод.

9. г) гмизаваца Тачан одговор – 
1 бод.

10. г) полним Тачaн  одговор  – 
1 бод.

11. в) жутице Тачан одговор – 
1 бод.

12. б) мрежњачи Тачан одговор – 
1 бод.

13. в) Европа Тачан одговор – 
1 бод.

14. а) хидросфера Тачан одговор – 
1 бод.

15. 1. б)
2. а)
3. г)

Сва три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора –
0,5 бодова.



1. Пешак се креће средњом брзином 2 
m
s

. За које време ће пешак прећи пут од 480 m?

а) 120 s

б) 240 s

в) 480 s

г) 960 s

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. На левом тасу уравнотежених теразија налази се тег од 200 g и тело непознате масе. На десном 
тасу се налазе тег од 5 kg и тег од 50 g. Колика је маса тела?

Одговор: ____________________

Поред бројне вредности обавезно напиши и мерну јединицу.

3. Електрична сијалица, отпорности 5 Ω, прикључена је на напон од 1,5 V. Колика је јачина 
електричне струје која протиче кроз ову сијалицу?
Напиши формулу и прикажи поступак.
У поступку и решењу уз бројне вредности пиши и мерне јединице.

Одговор: ____________ 

4. На цртежу је приказано клатно које осцилује без трења између 
тачака А и B. Којa од наведених тврдњи je тачнa?

а) Тело се креће константном брзином.

б) Тело има највећу брзину у амплитудном положају.

в) Тело има највећу брзину при проласку кроз равнотежни положај.

г) Тело има најмању брзину при проласку кроз равнотежни положај.

Заокружи слово испред тачног одговора.

O

A B

2 ФИЗИКА 2018/19 - СРП
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

ФИЗИКА
1. б) 240 s b) Тачан одговор – 

1 бод.

2. m = 4 kg 850 g или 4 850 g или 4,85 kg

Напомена: Као тачан одговор се признаје само ако је 
написана и бројна вредност и мерна јединица.

Тачан одговор – 
1 бод.

3.  

1,5 V
5

0,3 A

UI
R

I

I

=

=
 Ω

=

Опште упутство за задатаке без дате формуле

1. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност 
и мерну јединицу), а при решавању написао тачну формулу 
и приказао правилан поступак са употребом одговарајућих 
мерних јединица – 1 бод.

2. Уколико је ученик написао као тачан резултат само бројну 
вредност (тј. при преписивању одговора на предвиђено место 
заборавио је да упише мерну јединицу), а при решавању написао 
тачну формулу и приказао правилан поступак са употребом 
одговарајућих мерних јединица – 1 бод.

3. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност и 
мерну јединицу), а при решавању написао одговарајућу формулу 
и приказао правилан поступак без употребе мерних јединица – 
0,5 бодова.

4. Уколико је ученик написао тачан резултат (бројну вредност 
и мерну јединицу), а није написао формулу и има правилан 
поступак са одговарајућим мерним јединицама – 0,5 бодова.

5. Уколико је ученик написао резултат са грешком у бројној 
вредности и са тачном мерном јединицом, а при решавању 
написао одговарајућу формулу и приказао поступак (са мањом 
грешком у рачуну, нпр. грешка у дељењу) са употребом мерних 
јединица – 0,5 бодова.

6. Уколико је ученик написао нетачну мерну јединицу у резултату, 
а формула, поступак и бројна вредност  су тачни – 0,5 бодова.

7. Уколико ученик није написао одговарајућу формулу, а у 
резултату је тачна или само бројна вредност или само мерна 
јединица – 0 бодова.

8. Уколико је ученик написао нетачну формулу без обзира на 
поступак и мерну јединицу – 0 бодова.

4. в) Тело има највећу брзину при проласку кроз равнотежни 
положај.

c) Тачан одговор – 
1 бод.



1. Девојчица вози бицикл по равном путу. Ако престане да обрће педале, бицикл наставља да се 
креће још неко време и након тога се заустави. Која од наведених сила је зауставила бицикл?

а) сила инерције б) гравитациона сила в) сила трења  г) тежина тела

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. На оловку је густо намотано 50 навоја танке жице. Оловка је постављена тако да се помоћу 
лењира може измерити дужина дела оловке прекривеног намотајима жице.

а) Колика је дужина дела оловке прекривена намотајима жице?

Одговор: ______________ 

б) Колика је дебљина жице?

Одговор: ______________

Уз бројне вредности потребно је  да напишеш и мерне јединице.

3. Три куглице једнаких величина (запремина) направљене су од различитих супстанци чије су 
густине: 2 700 kg

m3 , 800 kg
m3 , 240 kg

m3 , по реду. Куглице су спуштене у посуду са шпиритусом, као што 
је приказано на слици.

Напиши на линијама колике су густине куглица.

а) Густина куглице број 1 је _________ kg
m3 .

б) Густина куглице број 2 је _________ kg
m3 .

в) Густина куглице број 3 је _________ kg
m3 .

г) Густина шпиритуса је _________ kg
m3 .

4. Аутомобил се креће равномерно праволинјски брзином од 54 km
h
 . У једном тренутку почиње 

да убрзава, тако да му је убрзање 1,5 m
s2 , док не постигне брзину од 108 km

h
 . Колико је времена 

потребно аутомобилу да постигне ову брзину?
Зависност тренутне брзине од времена код равномерно променљивог праволинијског 
кретања дата је формулом: v = v0 + a ∙ t.

У поступку и решењу уз бројне вредности пиши и мерне јединице. 
Прикажи поступак.

Одговор: _______

17 18 19 20 21 22
cm

1

2

3

2 ФИЗИКА - СРП
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

ФИЗИКА
1. в) сила трења c) Тачан одговор – 

1 бод.
2. а) 5 cm;

б) 0,1 cm или 1 mm
Оба тачна одговора –
1 бод.
Један тачан одговор –
0,5 бодова.
Уколико је ученик уписао бројне 
вредности без мерних јединица –
0 бодова.

3. а) 240 kg
m3 , б) 800 kg

m3 , в) 2 700 kg
m3 , г) 800 kg

m3 . Четири тачна одговора – 
1 бод.
Три тачна одговора –
0,5 бодова.

4. Време потребно за заустављање аутомобила је 10 s.
Примери коректних поступака:
I начин

0

0

0

0

2

km m54 15
h

km m108 30
h s

m15
s 10sm1,5
s

v
s

v

v v at
at v v

v vt
a

t

= =

= =

= +
= −

−
=

= =

II начин

0

2

2

2

2

km km m108 54 1,5
h h s

km m54 1,5
h s

54 1000m m1,5
3600s s
540m
36s 10sm1,5

s

v v at

t

t

t

t

= +

= + ⋅

= ⋅

⋅
= ⋅

= =

Уколико је ученик написао 
тачан резултат (бројну вредност 
и мерну јединицу) и приказао 
правилан поступак са употребом 
одговарајућих мерних јединица –
1 бод
Уколико је ученик написао као 
тачан резултат само бројну 
вредност (тј. при преписивању 
одговора на предвиђено место 
заборавио је да упише мерну 
јединицу), а при решавању 
приказао правилан поступак са 
употребом одговарајућих мерних 
јединица –
1 бод
Уколико је ученик написао тачан 
резултат (бројну вредност и 
мерну јединицу), а при решавању 
приказао правилан поступак без 
употребе мерних јединица –
0,5 бодова
Уколико је ученик написао резултат 
са грешком у бројној вредности 
и са тачном мерном јединицом, а 
при решавању приказао поступак 
(са мањом грешком у рачуну, нпр. 
грешка у дељењу) са употребом 
мерних јединица – 
0,5 бодова
Уколико је ученик написао нетачну 
мерну јединицу у резултату без 
обзира на поступак и бројну 
вредност у резултату –
0 бодова



1. Бициклиста је током три сата непрекидне вожње различитом брзином прешао укупно  
36 километaра. Колика је његова средња брзина?

а) 36 km
h

б) 39 km
h

в) 3 km
h

г) 12 km
h

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У ком случају ће се калем са више намотаја бакарне жице понашати као магнет?
а) Кaлем се увек понаша као магнет.
б) Само ако у калем ставимо метално језгро.
в) Само ако кроз њега протиче електрична струја.
г) Калем се никада не понаша као магнет.
Заокружи слово испред тачног одговора.

3. На електричној сијалици пише 220 V/80 W. Колико електричне енергије потроши ова сијалица 
ако је укључена 8 сати?

Прикажи поступак.

При решавању задатка напиши одговарајућу формулу, а у поступку и решењу уз бројне 
вредности пиши и мерне јединице.

Одговор: ________________

4. У отворени суд са слике сипане су две течности које се не мешају. Да ли је могуће да нивои 
течности буду као на слици?

а) Није могуће због закона о спојеним судовима.

б) Могуће је само ако је густина течности 1 већа од густине течности 2.

в) Могуће је само ако су густине течности 1 и 2 једнаке.

г) Могуће је само ако је густина течности 1 мања од густине течности 2.

Заокружи слово испред тачног одговора.

1

2

2 



Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

1.
г) 12 km

h
d)

Тачан одговор – 
1 бод.

2. в) Само ако кроз њега протиче електрична струја.
c)

Тачан одговор – 
1 бод.

3.
P = A

t

A = P ∙ t = 80 W ∙ 8 h = 640 Wh или
A = P ∙ t = 80 W ∙ 8 ∙3 600 s = 80 W ∙28 800 s = 2 304 000 Ws 
= 2 304 000 J (2,304 MJ)
Као коректно решење признаје се и следеће: P = A

t
, 

80 W = A
8 h

, A = 640 Wh (0,64 kWh)

Одговор: 640 Wh (0,64 kWh) или 2 304 000 J (2,304 MJ 
или 2 304 kJ)

Тачан одговор – 
1 бод.
Уколико је ученик написао 
у решењу бројну вредност и 
приказао правилан поступак 
и формулу са употребом 
мерних јединица (само је при 
преписивању одговора на 
предвиђено место заборавио 
да упише мерну јединицу уз 
резултат) – 
1 бод.
Уколико је ученик написао 
решење са мерном јединицом и 
приказао поступак без употребе 
мерних јединица и/или без 
одговарајуће формуле, или са 
одговарајућим јединицама али 
без формуле у поступку рада – 
0,5 бодова.
Уколико ученик није приказао 
поступак – 
0 бодова.

4. г) Могуће је само ако је густина течности 1 мања од 
густине течности 2. d)

Тачан одговор – 
1 бод.

5. в) алкен
c)

Тачан одговор – 
1 бод.

6. 1. в)
2. а) 1. c)

2. а)

Оба тачна одговора –
1 бод.
Jедан тачан одговор –
0,5 бодова.

7. а) Na2SO3 и H2O a)
Тачан одговор – 
1 бод.

8. 1. а)
2. б)
3. б)
4. а)

1. а)
2. b)
3. b)
4. а)

Тачан одговор – 
1 бод.

9. D / Д / Де  
Уколико ученик напише „De” или витамин напише 
малим словом, одговор признати као тачан.

Тачан одговор – 
1 бод.
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1. Којом силом лењир који је протрљан кроз косу привлачи папириће са стола?

а) магнетном силом

б) електричном силом

в) гравитационом силом

г) силом трења

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Температура мржњења чистог етил-алкохола је око −114°C. Најнижа измерена температура на 
Земљи је била 1983. године на Антарктику и износила је −89,2°C. 

 На тој температури етил-алкохол је:

а) у гасовитом стању;

б) у течном стању;

в) у чврстом стању.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Дат је график зависности пређеног пута аутомобила од времена при равномерном 
праволинијском кретању.

Коликом брзином се креће аутомобил?

Аутомобил се креће брзином ____________. 

4. Ученик има два отпорника од по 5 Ω. За вежбу му треба отпорник чија је отпорност мања од  
5 Ω. Како треба да повеже отпорнике да би добио жељену отпорност?

Ученик треба да повеже отпорнике ____________________.
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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
− Колона L представља решења за тестове националних мањина који су писани латиницом.

Бр.
зад. Рeшење L Бодовање

1. б) електричном силом b) Тачан одговор – 
1 бод.

2. б) у течном стању b) Тачан одговор – 
1 бод.

3. 30 
 km

h
Тачан одговор – 
1 бод.
Уколико је ученик 
написао 30, а није навео 
мерну јединицу или је 
она погрешна – 
0,5 бодова.

4. Ученик треба да повеже отпорнике паралелно. Тачан одговор – 
1 бод.

5. 1. а) хемијски елемент
2. в) смешa
3. в) смешa
4. б) хемијско једињење 

a)
c)
c)
b)

Четири тачна одговора – 
1 бод.
Три тачна одговора – 
0,5 бодова.

6. а) SO3
б) NaOH
в) Al2O3
г) H2CO3

Четири тачна одговора – 
1 бод.
Три тачна одговора – 
0,5 бодова.

7. в) MgO; c) Тачан одговор – 
1 бод.

8. размножавање исхрана маса дисање боја
+ + +

Три тачна одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод.

9. а) Чланови биоценозе су међусобно повезани. a) Тачан одговор – 
1 бод.

10. г) потражи помоћ лекара d) Тачан одговор – 
1 бод.

11. б) резница b) Тачан одговор – 
1 бод.

12. 1. в)
2. г)
3. а)

c)
d)
a)

Три тачна одговора – 
1 бод.
Два тачна одговора – 
0,5 бодова.

13. в) северни и јужни c) Тачан одговор – 
1 бод.

14. 1. Мађарскa 
2. Румунија
3. Бугарска
4. Македонија
5. Албанија
6. Црна Гора
7. Босна и Херцеговина
8. Хрватска

Осам тачних одговора – 
1 бод.
Шест или седам тачних 
одговора – 
0,5 бодова.

15. д) Америке e) Тачан одговор – 
1 бод.
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