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MJERENJA U FIZICI 

 

(09.) 6. Učenici su izmjerili visinu nekoga predmeta pet puta i dobili ove vrijednosti: 11,25 cm, 11,20 cm, 

11,22 cm, 11,18 cm i 11,25 cm. Što se može zaključiti o visini h toga predmeta? 

A. h = (11,22 ± 0,03) cm     B. h = (11,22 ± 0,04) cm       C. h = (11,25 ± 0,07) cm  D. h = (11,25 ± 0,03) cm 

 

(10.) 34. Učenici su četiri puta mjerili valnu duljinu svjetlosti pomoću interferencije svjetlosti na dvjema 

pukotinama i dobili sljedeće vrijednosti za isti izvor: 

 

Koji je rezultat njihova mjerenja zajedno s pripadnom maksimalnom apsolutnom pogreškom? 

 

(12.) 25. Dobili ste dijamant. Izvagali ste ga i dobili sljedeće vrijednosti: m1= 8,15 g, m2= 8,16 g, m3= 8,17 g, 

m4= 8,19 g i m5= 8,23 g. Kolika je srednja vrijednost ovog mjerenja i pripadna maksimalna apsolutna 

pogreška? 

 

GIBANJA 

 

(14.) 14. Koliko je daleko od promatrača eksplodirala raketa vatrometa ako je promatrač vidio njezin bljesak 

2 s prije nego što je čuo zvuk eksplozije? Brzina zvuka u zraku iznosi 340 m/s i puno je manja od brzine 

svjetlosti. 

A. 170 m   B. 340 m   C. 680 m   D. 1360 m 

 

(ispitni katalog) 19. Gibajući se pravocrtno, biciklist je prvih 60 m prešao za 6 s, sljedećih 200 m za 10 s, a 

posljednjih 40 m za 4 s. Njegova srednja brzina na cijelom putu iznosi _____. 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 1. Prvih 5 km puta putnik prelazi brzinom 30 km/h, a drugih 5 km, u 

istom smjeru, brzinom 50 km/h. Njegova srednja brzina tijekom tih 10 km je:  

A. manja od 40 km/h,     B. točno 40 km/h,  

C. veća od 40 km/h,      D. ima premalo podataka za izračun srednje brzine. 

 

(07.) 16. Biciklist se giba tako da prvu četvrtinu vremena vozi brzinom 4 km/h, a ostale tri četvrtine vremena 

vozi brzinom 36 km/h. Srednja brzina biciklista tijekom cijeloga vremena gibanja iznosi ______.  

 

(16.j.) 25. Automobil se prvu petinu puta giba brzinom 72 km/h, a preostali dio puta brzinom 36 km/h. 

Kolika je srednja brzina automobila na čitavome putu? 

 

(12.j.) 31. Automobil se giba jednoliko brzinom 108 km/h po ravnoj autocesti. Ususret mu dolazi kamion 

jednolikom brzinom 25 m/s. Ako su u tom trenutku automobil i kamion udaljeni 500 m, za koliko će se 

vremena udaljenost između njih smanjiti na 100 m? 
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(ispitni katalog) 23. Ahil trči za kornjačom. Na početku njihova međusobna udaljenost iznosi 90 m. Ahilova 

brzina iznosi 9.1 m/s, a kornjačina 0.1 m/s. Za koliko će vremena Ahil sustići kornjaču? 

 

(15.j.) 26. Čovjek ispusti kamen s visine 12 m iznad površine vode. Kolika je brzina kamena u trenutku udara 

o površinu vode? Zanemarite gubitke mehaničke energije. 

 

(17.) 26. Kamen slobodno pada i udari u tlo brzinom 50 m/s. S koje je visine pao kamen? Zanemarite otpor 

zraka. 

 

(14.) 26. Tijelo se giba po pravcu. Početna brzina tijela iznosi 5 m/s. Nakon prijeđena 4 m brzina tijela iznosi 

1 m/s. Koliko iznosi srednja akceleracija tijela? Orijentacija brzine tijela se ne mijenja. 

 

(13.) 2. Krenuvši iz mirovanja, automobil se giba jednoliko ubrzano te nakon 10 s postigne brzinu 20 m/s. 

Automobil se sljedećih 10 s giba jednoliko brzinom koju je imao na kraju desete sekunde. Kolika je srednja 

brzina automobila za tih 20 s gibanja? 

A. 10 m/s   B. 15 m/s   C. 20 m/s   D. 30 m/s 

 

(12.j.) 1. Crtež prikazuje položaje valjka A i kocke B u trenutku t = 6 s. 

 

Koji od navedenih grafova položaja u ovisnosti o vremenu odgovara tom crtežu? 

 

A.        B.          C.   D. 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 15. Tijelo se giba duž osi x, tako da mu je vremenska ovisnost 

položaja prikazana sljedećim grafom:  

 

a) Koliki je pomak tijela za 10 s?           b) Koliki je put tijelo prevalilo za 10 s? 
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(08.) 14. Na slici je prikazana vremenska ovisnost položaja tijela prilikom njegova pravocrtnoga gibanja, tj. 

(x,t) graf. 

 

Put koji tijelo prijeđe za 8 sekundi iznosi: 

A. 20 m   B. 60 m   C. 80 m   D. 100 m 

 

(07.) 15. Crtež prikazuje x-t graf pravocrtnoga gibanja učenice od škole do kuće. x označava položaj učenice 

(udaljenost učenice od škole). Učenica je stigla kući nakon 3 h. 

 

a) Pomak učenice za to vrijeme iznosi ___. b) Ukupan put koji je učenica prešla za to vrijeme iznosi ____.   

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 9. Na temelju x,t grafa odredite pripadajući v,t graf. 

 

(16.) 25. Graf prikazuje ovisnost položaja tijela o vremenu za tijelo koje se giba jednoliko po pravcu. Koliko 

iznosi srednja brzina tijela tijekom gibanja? 

 

(11.) 1. Koji od grafova prikazuje ovisnost brzine o vremenu za jednoliko ubrzano gibanje? 
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(12.) 1. Crtež prikazuje grafove položaja u ovisnosti o vremenu za četiri tijela. Koje tijelo ima najveću brzinu 

u t = 1 s? 

 

  A.   B.    C.   D. 

(11.j.) 1. Na crtežu je prikazan dijagram brzine u ovisnosti o vremenu za pravocrtno gibanje nekoga tijela. 

 

Kakva je akceleracija toga tijela tijekom njegova gibanja? 

A. Akceleracija tijela je jednaka nuli.  B. Akceleracija tijela je stalna i različita od nule. 

C. Akceleracija tijela se jednoliko povećava.  D. Akceleracija tijela se jednoliko smanjuje. 

 

(09.) 1. Autobus kreće sa stanice i jednoliko ubrzava po ravnoj cesti, zatim vozi stalnom brzinom te se 

zaustavi pred semaforom. Koji od prikazanih grafova ovisnosti položaja o vremenu opisuje gibanje 

autobusa? 

 

(17.) 1. Na slici je prikazan graf ovisnosti puta o vremenu za tijelo koje se giba. 

 

Koji graf prikazuje ovisnost brzine o vremenu za to tijelo? 

A. B. C. D.  
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(18.j.) 1. Na slici je prikazan a,t graf gibanja tijela. Kolika je konačna brzina tijela ako je početna brzina 4 m/s? 

 

A. 4 m/s  B. 8 m/s  C. 12 m/s  D. 24 m/s 

(10.) 1. Slika prikazuje graf ubrzanja nekoga tijela u ovisnosti o vremenu. Tijelo se giba duž x-osi. U trenutku 

t = 0 s tijelo miruje, tj. v0 = 0 m/s. 

 

Koja slika prikazuje graf brzine toga tijela u ovisnosti o vremenu? 

 

(15.j.) 1. Crtež prikazuje graf brzine nekoga tijela u ovisnosti o vremenu. 

 

Koji crtež prikazuje graf akceleracije toga tijela u ovisnosti o vremenu? 
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(17.j.) 1. Na slici je prikazan graf ovisnosti brzine o vremenu za tijelo koje se giba. 

 

Čime je određen prevaljeni put toga tijela tijekom gibanja? 

A. nagibom grafa B. površinom ispod grafa C. odsječkom na apscisi D. odsječkom na ordinati 

 

(07.) 14. Automobil se giba ravnom cestom. Graf prikazuje ovisnost brzine automobila o vremenu.  

 

Ukupni put koji je automobil prešao do trenutka zaustavljanja iznosi _______ . 

 

(09.) 2. Gibanje nekoga tijela opisano je (v,t) grafom koji je prikazan crtežom. 

 

Srednja brzina tijela u vremenu od 8 sekundi iznosi: 

A. 1,0 ms−1  B. 4,5 ms−1  C. 5,0 ms−1  D. 5,5 ms−1  

 

(13.j.) 25. Na crtežu je prikazan (v, t) graf gibanja nekoga tijela. Koliko iznosi srednja brzina tijela tijekom 

prvih 5 s gibanja? 

 

(13.) 1. Prikazani su grafovi brzine u ovisnosti o vremenu za četiri gibanja. Koji od sljedećih grafova prikazuje 

gibanje s akceleracijom najvećega iznosa? 
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(ispitni katalog) 3. Graf prikazuje ovisnost brzine tijela o vremenu pri pravocrtnom gibanju. Koji (a, t) graf 

odgovara gibanju prikazanom (v , t) grafom? 

 

(15.) 1. Crtež prikazuje dijagrame položaja u ovisnosti o vremenu za tijelo 1 i tijelo 2. Koja je od navedenih 

tvrdnja za ta tijela točna?  

 

A. Tijelo 1 ima veću brzinu od tijela 2.  B. Tijelo 1 ima veću akceleraciju od tijela 2.  

C. Tijelo 2 ima veću brzinu od tijela 1.  D. Tijelo 2 ima veću akceleraciju od tijela 1. 

 

(14.) 22. Grafovi prikazuju iznos akceleracije tijela u ovisnosti o vremenu. Koji od ponuđenih 

grafova prikazuje gibanje u kojemu se iznos brzine čitavo vrijeme jednoliko povećava? 

          

(14.j) 1. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos brzine koji se jednoliko smanjuje? 

 

(18.) 1. Nakon vremena t tijelo prijeđe put koji je opisan izrazom s = 3 m + 5 ms‒1 ∙ t. Koji od ponuđenih 

grafova opisuje gibanje toga tijela? 

 

(ispitni katalog) 4. Na slici su prikazana četiri zapisa gibanja kolica dobivena pomoću električnog tipkala, 

koje ostavlja trag u jednakim vremenskim razmacima. 

 

U kojima od tih gibanja je srednja akceleracija kolica bila najbliža nuli? 

A. 1 i 2   B. 1 i 3   C. 2 i 4    D. 3 i 4 
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SILE 

 

(ispitni katalog) 1. Iznos ukupne sile na tijelo koje se giba jednoliko ubrzano po pravcu: 

A. jednoliko raste B. jednak je nuli C. jednoliko se smanjuje D. stalan je i različit od nule. 

 

(07.) 1. Akceleracija tijela koje slobodno pada uz zanemariv otpor zraka: 

A. jednaka je umnošku sile i mase tijela  B. proporcionalna je masi tijela 

C. neovisna je o masi tijela    D. obrnuto je proporcionalna masi tijela. 

 

(11.j) 25. Na tijelo djeluju dvije sile iznosa 3 N i 5 N kao što je prikazano na crtežu. Masa tijela je 4 kg. Koliki 

je iznos akceleracije tijela? 

 

 

(16.j.) 2. Na tijelo djeluju dvije sile u istoj ravnini. Sila F1 = 5 N djeluje prema sjeveru, a sila F2 = 3 N prema 

zapadu. Kolika je ukupna sila na to tijelo? 

A. 2,83 N   B. 3,74 N   C. 5,83 N  D. 8,00 N 

 

(07.) 2. Na hokejsku pločicu na ledu, gledanu odozgor, djeluju sile kako je prikazano na slici. 

 

Koji od navedenih vektora najbolje prikazuje smjer akceleracije pločice? 

 

(08.) 1. Na tijelo koje se giba stalnom brzinom udesno počnu djelovati dvije sile, kako je prikazano na slici 

(trenje je zanemarivo). Kako će to utjecati na gibanje tijela? 

 

A. Tijelo će se odmah zaustaviti.  B. Tijelo će se nastaviti gibati stalnom brzinom. 

C. Tijelo će početi ubrzavati.   D. Tijelo će početi usporavati. 

 

(17.) 3. Na tijelo koje miruje počinju istodobno djelovati tri sile. Sila F1 = 5 N djeluje u smjeru istoka, sila F2 

= 7 N u smjeru zapada, a sila F3 = 2 N u smjeru sjevera. Koja je od navedenih tvrdnja o gibanju toga tijela 

točna? 

A. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru sjeverozapada. 

B. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru sjeverozapada. 

C. Tijelo se giba jednoliko pravocrtno u smjeru zapada. 

D. Tijelo se giba jednoliko ubrzano u smjeru zapada. 
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(08.) 23. Tenisač prilikom servisa dade loptici mase 0.06 kg početnu horizontalnu brzinu od 55 m/s. Ako je 

loptica bila u kontaktu s reketom 0.03 s, kolikom je srednjom silom reket djelovao na lopticu? 

  

(15.) 26. Zrakoplov mase 1,5∙105 kg stoji na početku piste za uzlijetanje. Tijekom 25 s jednoliko ubrzava do 

brzine 65 m/s koja je potrebna za uzlijetanje. Kolika srednja sila djeluje na zrakoplov za vrijeme gibanja po 

pisti? 

 

(18.) 34. Projektil mase 50 g leti brzinom 500 m/s i probije zid debljine 5 cm te se nastavi gibati dalje 

brzinom 200 m/s. Kolika je sila otpora zida? Pretpostavite da je sila otpora zida stalna. 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 21. Lucija i Petra žele pokusom istražiti ovisnost akceleracije o sili i 

nacrtati a-F graf. Kolica će vući poznatom stalnom silom i iz zapisa gibanja (vrpce) dobivenog pomoću 

električnog tipkala odrediti njihovu akceleraciju. Raspolažu kolicima različitih masa i mogu vući kolica 

različitim stalnim silama, a trenje je pri tom zanemarivo. 

Petra predlaže da u svakom pokusu uzmu kolica drukčije mase i drukčiju vrijednost sile kojom vuku kolica.  

Lucija predlaže da uvijek uzmu kolica iste mase i samo mijenjaju iznos sile.  

Fran čuje njihovu raspravu i kaže da je svejedno što odaberu, jer se u tom pokusu masa može zanemariti.  

Slažeš li se s Petrom, Lucijom ili Franom? Kratko obrazloži svoj odgovor.  

 

(09.) 7. Knjiga mase 2 kg miruje na horizontalnome stolu. Koliki je iznos sile kojom stol djeluje na knjigu? 

A. 0 N   B. 2 N   C. 10 N  D. 20 N 

 

(10.) 22. Jabuka pada na Zemlju zbog gravitacijskoga privlačenja između nje i Zemlje. Označi li se sila kojom 

Zemlja privlači jabuku s F1, a sila kojom jabuka privlači Zemlju s F2, u kakvome su odnosu iznosi tih dviju 

sila? 

A. F1< F2    B. F1 = F2   C. F1 > F2 

 

(07.) 24. Luka i Matija čekićem zabijaju čavao u dasku i pritom razgovaraju. "Znaš, kad čekić djeluje silom 

na čavao, onda i čavao djeluje na čekić silom jednakoga iznosa, samo u suprotnom smjeru", kaže Luka.  

"Varaš se, te sile nikako ne mogu biti jednakoga iznosa. Sila čekića mora biti većega iznosa jer inače ne 

bismo mogli zabiti čavao", usprotivi se Matija.  Tko je u pravu? Obrazloži kratko svoj odgovor. 

A. samo Luka    B. samo Matija   C. nijedan od njih   D. obojica  

 

(12.) 6. Na vodoravnom stolu leži knjiga mase 4 kg. Vertikalno prema dolje na knjigu djelujemo silom iznosa 

30 N. Kolikom silom površina stola djeluje na knjigu? 

A. 0 N    B. 30 N   C. 40 N  D. 70 N 
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(ispitni katalog) 20. Tri tijela su obješena o niti kako je prikazano na slici. Masa niti je zanemariva. 

 

Sila napetosti niti na mjestu D iznosi ______________. 

 

(07.) 3. Na tijelo mase 10 kg djelujemo vanjskom silom čiji je iznos 3 N, no tijelo ostaje u stanju mirovanja. 

Koliki je iznos sile trenja između podloge i tijela? 

A. Nije moguće odrediti iz ovih podataka.  B. 0 N 

C. 3 N       D. 100 N 

 

(11.j.) 3. Tijelo se giba jednoliko po pravcu po vodoravnoj podlozi. Pritom na tijelo u vodoravnome smjeru 

djeluju sila trenja iznosa 5 N i vanjska sila F u smjeru gibanja. Koliki je iznos sile F? 

A. F = 0 N   B. 0 N < F < 5 N  C. F = 5 N  D. F > 5 N 

 

(10.) 22. Guramo ormar po sobi stalnom horizontalnom silom iznosa F i on se zbog toga giba stalnom 

brzinom. Na ormar osim sile guranja F djeluje i sila trenja Ftr između ormara i poda. U kakvome su odnosu 

iznosi tih dviju sila? 

A. Ftr < F    B. Ftr = F    C. Ftr > F 

 

(07.) 18. Padobranac ima zajedno s opremom masu 110 kg. Kad se padobran otvori, padobranac pada 

stalnom brzinom.  Sila otpora zraka na padobranca tada iznosi ________ . 

 

(13.) 3. Tijelo leži na vodoravnoj podlozi. Za tijelo zavežemo nit kojom ga vučemo po podlozi. 

U jednome trenutku nit se prekine. Što je od navedenoga točno? Zanemarite trenje. 

A. Tijelo se trenutačno zaustavi.   B. Tijelo se nastavi gibati usporeno. 

C. Tijelo se nastavi gibati jednoliko.   D. Tijelo se nastavi gibati ubrzano.  

 

(10.) 31. Sustav prikazan na slici sastoji se od jednoga koloturnika zanemarive mase i dvaju tijela. Trenje 

između tijela mase m2 i stola, kao i trenje između niti i koloturnika mogu se zanemariti. Koliko iznosi 

akceleracija kojom se gibaju ova tijela? 
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(16.) 2. Dva tijela različitih masa, M > m, povezana su nerastezljivom niti i ovješena preko nepomične 

koloture kao što je prikazano na slici.  

 

Koji izraz opisuje ubrzanje tijela mase M? Masa koloture te trenje između koloture i niti su zanemarivi. 

A. gM/m   B. g(M-m)/(M+m)     C. g    D. Mmg/(M+m) 

(15.j.)  31. Sanjke mase 10 kg gibaju se pravocrtno po horizontalnoj snježnoj pisti. U početnome trenutku 

brzina im je 6 m/s. Tijekom sljedeće 2 s sanjkama se smanji brzina na 2 m/s zbog djelovanja sile trenja. 

Koliki je faktor trenja između sanjki i piste? 

 

(17.j.) 26. Automobil mase 1500 kg giba se po horizontalnome putu stalnom brzinom. Kolika vučna sila 

djeluje na automobil? Koeficijent trenja između kotača i podloge iznosi 0,1. 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 13. Dječak se zatrči na klizalište i počne klizati brzinom 5,2 m/s. Koliki 

je faktor trenja između dječakovih cipela i leda, ako se dječak zaustavi nakon 4,7 s?  

 

(16.j.) 31. Tijelo se giba po pravcu stalnom brzinom 54 km/h pod djelovanjem stalne sile F. Koliko je 

vremena potrebno tijelu da se zaustavi nakon prestanka djelovanja sile F? Koeficijent trenja između tijela i 

podloge iznosi 0,6. 

 

(16.) 31. Tijelo A mase 2 kg i tijelo B mase 3 kg leže na horizontalnoj podlozi i međusobno se dodiruju kao 

što je prikazano na slici. Na tijelo A djeluje horizontalna sila F = 10 N. Kolikom silom tijelo B djeluje na tijelo 

A? Trenje je zanemarivo. 

  

(14.j) 26. Tijelo mase 8 kg giba se brzinom 3 ms–1. Koliki je iznos impulsa sile potreban da se zaustavi to 

tijelo? 

 

(14.) 25. Graf prikazuje iznos sile koja djeluje na neko tijelo u ovisnosti o vremenu. Koliki je impuls sile 

primilo tijelo tijekom prvih pet sekunda? 
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(ispitni katalog) 24. Ivana, mase 40 kg, hoda ravnom, horizontalnom ulicom brzinom 2 m/s u smjeru juga. 

Antun, mase 30 kg, hoda ravnom, horizontalnom ulicom brzinom 2 m/s u smjeru zapada. Ukupna količina 

gibanja Ivane i Antuna iznosi ______________. 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 7. Ante, mase 25 kg, i njegova sestra Ana, mase 35 kg, miruju na 

vodoravnoj površini leda, okrenuti licem jedno prema drugome. U nekome trenutku se odgurnu jedno od 

drugog. Antina količina gibanja, odmah nakon toga je prikazana sljedećim vektorom: 

 

Anina količina gibanja, odmah nakon odguravanja najbolje je prikazana vektorom: 

 

(12.j.) 2. Adela i Filip miruju na ledu okrenuti jedno prema drugom. Adela gurne Filipa. Masa Adele je 20 kg, 

a Filipa 40 kg. Filip se nakon odgurivanja giba jednoliko brzinom iznosa v. Koliki je iznos Adeline brzine? 

Trenje zanemarite. 

A. 0   B. 0,5v   C. 2v   D. 4v 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 22. Plastelinska pločica, mase 0,2 kg, klizi pravocrtno bez trenja po 

glatkoj, vodoravnoj površini leda, brzinom 3 m/s. Na nju nalijeće druga plastelinska pločica, koja klizi po 

istom pravcu njoj u susret. Njezina masa je 0,2 kg, a brzina 4 m/s. Pločice se sudare potpuno neelastično. 

a) Količina gibanja prve pločice prije sudara iznosi___ , a druge___.  

b) Ukupna količina gibanja sustava pločica prije sudara iznosi _____.  

c) Brzina nastalog tijela nakon sudara iznosi_______. 

 

(15.) 4. Tijelo klizi po podlozi bez trenja i elastično se sudari sa zidom. Brzina tijela prije sudara je v1, a brzina 

tijela nakon sudara je v2. Koji crtež prikazuje vektore brzina toga tijela prije i poslije sudara? 

 

(09.) 5. Dvoja se kolica gibaju ususret jedna drugima. Nakon savršeno neelastičnoga centralnoga sudara, 

oboja kolica ostanu mirovati na mjestu sudara. Iz toga možemo zaključiti da su prije sudara kolica imala 

jednake iznose: 

A. brzina  B. masa   C. kinetičkih energija  D. količina gibanja 

 

(10.) 3. Kugla mase 0,2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0,5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se 

pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih dviju 

kugli nakon sudara? 

A. 0,2 kg m/s  B. 0,8 kg m/s   C. 1,0 kg m/s   D. 1,8 kg m/s 
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(ispitni katalog) 25. Kolica mase 0.4 kg gibaju se brzinom od 2 m/s. Njima ususret gibaju se druga kolica 

mase 0.25 kg. Koliko treba iznositi brzina drugih kolica da nakon sudara oboja kolica miruju? 

 

(07.) 7. Kolica mase 20 kg gibaju se po horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. U susret im dotrči djevojčica 

mase 40 kg brzinom 2 m/s i uskoči u kolica. Brzina djevojčice i kolica nakon uskakanja je: 

A. 1 m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice  B. 1 m/s u smjeru početnog gibanja kolica 

C. 5/3  m/s u smjeru početnog gibanja kolica  D. 5/3 m/s u smjeru početnog gibanja djevojčice. 

 

(14.j) 3. Tijelo A mase m elastično se sudari s nepomičnim tijelom B mase 3m. Koja je od navedenih tvrdnji o 

iznosu količine gibanja nakon sudara točna? 

A. Iznos količine gibanja tijela A bit će jednak trostrukomu iznosu količine gibanja tijela B. 

B. Iznos količine gibanja tijela B bit će veći od trostrukoga iznosa količine gibanja tijela A. 

C. Iznosi količine gibanja obaju tijela promijenjeni su za jednake iznose. 

D. Iznosi količine gibanja obaju tijela bit će jednaki kao i prije sudara. 

 

(11.j.) 25. Kugla mase 0.3 kg udari u mirujuću kuglu mase 0.5 kg brzinom 2 m/s i odbije se u suprotnome 

smjeru brzinom 0.5 m/s. Kolikom se brzinom nakon sudara giba kugla veće mase? 

 

(07.) 4. Stalna rezultatna sila počne djelovati na kutiju te se ona zbog toga giba pravocrtno. Koji od 

sljedećih grafova ispravno prikazuje ovisnost količine gibanja kutije o vremenu dok sila djeluje? 

 

(08.) 7. Ako je zbroj svih sila koje djeluju na tijelo jednak nuli, onda mora biti jednaka nuli: 

A. akceleracija tijela  B. energija tijela C. brzina tijela  D. količina gibanja tijela 

 

(11.) 31. Na tijelo mase 30 kg djeluje se silom F pod kutom od 30° prema horizontali. Tijelo se giba jednoliko. 

Faktor trenja između tijela i podloge je 0.1. Odredite iznos sile F. 

 

(09.) 32. Kutija mase 1 kg giba se niz kosinu nagiba 30º. Trenje je zanemarivo. 

32.1. Koliko iznosi ubrzanje kutije? 

32.2. Kolikom silom kutija pritišće podlogu? 
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(13.j.) 2. Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od 

vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na crtežu 

označena je duljina osnovice kosine koju tvori greda. Zanemarite trenje. 

 

A.  mgh/L  B. mgh/d  C. mgd/h  D. mgd/L 

 

(12.j.) 3. Kvadar mase 3 kg giba se jednolikom brzinom niz kosinu nagiba 40°. Koliki je iznos sile trenja na 

kvadar i u kojem smjeru djeluje? 

A. 19 N uz kosinu B. 23 N uz kosinu C. 19 N niz kosinu D. 23 N niz kosinu 

 

(11.j.) 31. Skijaška žičara vuče skijašicu uzbrdo nagiba 30°. Masa skijašice sa skijama je 80 kg, a faktor trenja 

iznosi 0.02. Kolikom silom žičara vuče skijašicu ako se ona uzbrdo giba stalnom brzinom? 

 

(14.j) 31. Tijelo je s dna kosine gurnuto uz kosinu početnom brzinom 3 m s–1. Giba se jednoliko usporeno i 

dosegne visinu 0,3 m gdje se trenutačno zaustavi, a zatim se giba prema dnu kosine. Kolika će biti brzina 

tijela u trenutku kada stigne na dno kosine? 

 

(07.) 6. Teret je ovješen o dinamometar u dizalu. Dinamometar pokazuje 200 N kad je dizalo u stanju 

mirovanja. Ako dinamometar pokazuje 190 N, dizalo se giba prema: 

A. dolje, stalnom brzinom B. dolje, brzinom koja se jednoliko povećava 

C. gore, stalnom brzinom D. gore, brzinom koja se jednoliko povećava. 

 

ENERGIJA 

 

(08.) 22. Čovjek mase 80 kg penje se po stubama. Pritom mu se gravitacijska potencijalna energija poveća 

za 1 200 J. Ako visina svake stube iznosi 5 cm, koliki je broj stuba čovjek prešao? 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 18. Tijelo mase 3 kg se ispusti s visine 40 m iznad tla. Otpor zraka 

zanemarujemo. Kinetička energija tijela neposredno prije pada na tlo iznosi____.  

 

(07.) 8. Jabuka slobodno  pada. Otpor zraka je zanemariv. Koji od predloženih grafova točno prikazuje 

ovisnost ukupne mehaničke energije jabuke o vremenu? 
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(17.) 4. Tijelo se giba jednoliko ubrzano. Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela Ek mijenja ovisno 

o količini gibanja p? Na početku je tijelo mirovalo. 

 

(ispitni katalog) 22. Učenici izvode pokus u kojem kolica početno miruju na stolu, a uteg je na najvišem 

položaju, kako je prikazano na slici. Kolica se zatim gibaju po ravnom horizontalnom stolu dok uteg 

pričvršćen za njih preko koloture pada prema dolje. 

 

Učenici su izmjerili da se od početnog trenutka do trenutka neposredno prije nego je uteg pao na pod ( 

kad su kolica postigla najveću brzinu) kinetička energija kolica povećala za 1.4 J. Kinetička energija utega se 

u istom vremenskom intervalu povećala za 0.3 J. 

Ako je trenje zanemarivo, očekujemo da se gravitacijska potencijalna energija utega u tom vremenskom 

intervalu ______________(povećala / smanjila) za približno ________J. 

 

(18.j.) 3. Kuglicu mase 200 g izbacimo početnom brzinom 5 m/s s visine 1,75 m. Koliko iznosi kinetička 

energija kuglice kada se nalazi na visini 0,6 m iznad tla? Zanemarite gubitak energije. 

A. 2,5 J   B. 4,8 J   C. 6 J   D. 7,2 J 

 

(ispitni katalog) 21. Ljuljajući se na ljuljački Hana prođe kroz najnižu točku putanje brzinom 2 m/s. Trenje je 

zanemarivo. U odnosu na najnižu točku putanje, visina s koje se Hana spustila iznosi______. 

 

(13.) 4. Tijelo mase m pada s visine h. Početna brzina tijela je nula. Tijelo udari o tlo brzinom v. Koliko se 

pritom mehaničke energije pretvorilo u druge oblike energije tijekom padanja? 

                   

(07.) 19. Tijelo mase 2 kg ispušteno je s visine 40 m iznad tla. Neposredno prije udara o tlo tijelo ima brzinu 

25 m/s. Mehanička energija, koja se pri padanju pretvorila u druge oblike energije, iznosi _______. 

 

(10.) 25. Tijelo mase 10 kg pada s neke visine i pri udarcu o površinu Zemlje ima kinetičku energiju 4500J. S 

koje je visine tijelo počelo padati ako je na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 3500 J svoje energije? 

 

(08.) 33. Kamen mase 100 g izbacimo vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Koju će visinu doseći kamen ako se 

na savladavanje sile otpora zraka utrošilo 1 J njegove energije? 
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(12.j.) 26. Lopta padne okomito na tlo brzinom 2 m/s. Prilikom udara o tlo pola kinetičke energije lopte 

pretvori se u druge oblike energije. Na koju će visinu odskočiti lopta? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na 

loptu. 

 

(09.) 26. Tijelo je bačeno uvis početnom brzinom od 12 m/s. Do koje će visine tijelo doći ako putem izgubi 

40% svoje energije na svladavanje otpora zraka? 

 

(16.) 3. Tijelo mase 0,1 kg bačeno je s visine 2,5 m početnom brzinom 10 m/s prema dolje. Kolika je 

kinetička energija tijela na visini 1 m iznad tla? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi.  

A. 1,0 J   B. 6,0 J   C. 6,5 J   D. 7,5 J 

 

(17.) 31. Tijelo mase 150 g i brzine 1 m/s neelastično se sudari s tijelom mase 250 g i brzine 0.5 m/s. Tijela se 

gibaju po istome pravcu jedno prema drugomu. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon sudara? 

Zanemarite trenje. 

 

(12.) 31. Vagon mase 20 t giba se jednoliko po vodoravnoj pruzi brzinom 1 m/s te nalijeće na mirni vagon 

mase 30 t. Koliko se kinetičke energije pretvori u druge oblike energije ako se vagoni nakon sudara gibaju 

zajedno? 

 

(13.j.) 31. Vagon mase 10 t giba se brzinom 2 m/s u odnosu na prugu. Vagon mase 15 t giba se prema 

vagonu mase 10 t brzinom 1 m/s u odnosu na prugu. Nakon sudara oba se vagona gibaju zajedničkom 

brzinom v. Koliko se mehaničke energije pri sudaru vagona pretvorilo u druge oblike energije? 

 

(08.) 24. Filip gura sanjke mase 5 kg po snijegu tako da ih na putu od 10 m ubrzava akceleracijom 1 ms–2. 

Trenje između sanjki i snijega zanemarujemo. Koliki je rad obavio Filip, ako je sanjke pokrenuo iz mirovanja? 

 

(07.) 20. Tijelo mase 4 kg giba se od vrha do dna kosine čija je duljina 12 m, a visina 6 m. Rad koji je obavila 

sila teža pri tom gibanju iznosi____________.  

 

(11.) 26. Tijelo mase 3 kg guramo jednoliko duž kosine koja je dugačka 4 m, a visoka 2 m. Trenje 

zanemarujemo. Koliki se rad izvrši nad tijelom ako ga se gura od dna do vrha kosine? 

 

(13.j.) 26. Ako se tijelo gura uz vertikalni zid silom od 100 N pod kutom od 60° u odnosu na tlo, prijeđe put 

od 1,5 m. Koliki je rad te sile? 
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(11.) 2. Na tijelo djeluje ukupna sila koja se mijenja duž puta kako je prikazano na grafu. Tijelo početno 

miruje. Koliko iznosi kinetička energija tijela nakon što je ono prešlo 3 m? Trenje se zanemaruje. 

 

A. 0 J   B. 20 J   C. 25 J    D. 30 J 

 

(18.) 3. Dizalica stalnom brzinom podiže teret mase 2 t na visinu 4 m. Koliki je uloženi rad dizalice ako je 

korisnost 40 %? 

 

(14.) 1. Elastična opruga produlji se za 0,1 m zbog djelovanja sile iznosa 15 N. Koliko iznosi konstanta 

elastičnosti te opruge? 

A. 0,15 N/m  B. 1,5 N/m   C. 15 N/m   D. 150 N/m 

 

(17.j.) 29. Tijelo mase 2 kg ovješeno je na elastičnu oprugu koja se pritom produlji za 5 cm. Kolika je 

konstanta elastičnosti opruge? 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 20. Podatci u tablici dobiveni su mjerenjem duljine opruge (l) pri 

njenom opterećenju utezima različitih masa (m). Odredite konstantu elastičnosti opruge i pripadnu 

maksimalnu apsolutnu pogrješku.  

 

(ispitni katalog) 2. Iva je elastičnu oprugu rastegla za 10 cm. Ako Ana želi oprugu rastegnuti za 20 cm, 

morat će obaviti rad koji je od Ivinog rada veći: 

A. dva puta.   B. tri puta.  C. četiri puta.   D. osam puta. 

 

(07.) 21. Kvadar mase 2 kg giba se po glatkoj horizontalnoj podlozi brzinom 1 m/s. On nalijeće na 

horizontalno polegnutu oprugu konstante elastičnosti 800 N/m. Nakon udarca u oprugu kvadar se 

usporava sabijajući pritom oprugu. Kad se kvadar zaustavi, opruga će biti sabijena za _______ m.  

 

(11. j) 26. Kuglica mase 0.02 kg izbacuje se praćkom. Prilikom izbacivanja kuglice elastična vrpca praćke 

produži se za 0.25 m. Konstanta elastičnosti vrpce iznosi 100 N/m. Kolikom brzinom kuglica izleti iz praćke? 

 

(11. j.) 4. Slika prikazuje dva vagona koji se gibaju prema oprugama jednakih konstanti elastičnosti k. 

 

Pri sudaru s oprugom vagon mase 2m sabije oprugu za x1, a vagon mase m sabije oprugu za x2. Koji odnos 

vrijedi za x1 i x2? 

A. x2 = x1/2   B. x2 = x1   C. x2 = √2 ·x1   D. x2 = 2x1 
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(15.j) 22. Elektromotor podiže teret mase 100 kg stalnom brzinom 3 m/s. Koliku snagu razvija 

elektromotor? Zanemarite gubitke.  

A. 300 W      B. 1 000 W     C. 3 000 W 

 

(17.) 4. Dizalica podigne tijelo mase m za visinu Δh tijekom vremena t. Koji od navedenih izraza vrijedi za 

snagu dizalice? 

A. P = mgtΔh   B. P = mg/tΔh   C. P = mgt/Δh  D. P = mgΔh/t 

 

(17.j.) 31. Automobil mase 1200 kg ubrzava iz mirovanja do brzine 90 km/h za 8 s. Kolika je prosječna snaga 

motora toga automobila? Zanemarite trenje. 

 

SLOŽENA GIBANJA I GIBANJA U POLJU SILE TEŽE 

 

(12.) 4. Filip pliva s jedne na drugu obalu rijeke brzinom od 0,5 m/s u smjeru okomitom na tok rijeke. Rijeka 

je široka 10 m. Koliko ga je metara rijeka odvukla nizvodno ako je brzina rijeke 3 m/s? 

A. 10 m   B. 15 m   C. 30 m   D. 60 m 

 

(priprema za nacionalni ispit)  2. Lopta je bačena vertikalno uvis. U najvišoj točki putanje:  

a) brzina lopte v ≠ 0; akceleracija lopte a ≠ 0  b) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a ≠ 0  

c) brzina lopte v = 0; akceleracija lopte a = 0,  d) brzina lopte v ≠ 0; akceleracija lopte a ≠ 0 

 

(15.) 25. Tijelo je izbačeno s tla vertikalno uvis brzinom 5 m/s. Do koje će visine iznad tla stići tijelo prije 

nego što počne padati natrag prema tlu? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na tijelo. 

 

(16.j.) 3. Tijelo mase 2 kg bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom 40 m/s. Na koju će se najveću visinu 

u odnosu na početni položaj podići tijelo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi. 

A. na 20 m    B. na 40 m   C. na 60 m  D. na 80 m 

 

(16.j.) 22. Tijelo je izbačeno vertikalno uvis početnom brzinom iznosa v1. Koliki je iznos brzine v2 kojom 

tijelo udari o tlo? 

A. v2 = v1    B. v2 < v1     C. v2 > v1 

 

(14.j) 4. Tijelo je bačeno vertikalno uvis. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos akceleracije tijela tijekom 

gibanja? Zanemarite otpor zraka. 
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(17.) 5. Prvo tijelo mase m bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom vo i postiglo je maksimalnu visinu 

H1. Drugo tijelo mase 2m bačeno je vertikalno uvis početnom brzinom 3vo i postiglo je maksimalnu visinu 

H2. Koliki je omjer tih visina? 

A. 9/4    B. 3/2    C. 3    D. 9 

 

(18.j.) 22. Tijelo G bačeno je vertikalno prema gore s visine h početnom brzinom iznosa v. Tijelo H pušteno 

je da padne s iste visine h bez početne brzine. U kakvome su odnosu brzine kojima tijela padnu na tlo? 

Zanemarite otpor zraka. 

A. Brzina tijela G veća je od brzine tijela H.   B. Brzina tijela G manja je od brzine tijela H. 

C. Brzina tijela G jednaka je brzini tijela H. 

 

(08.) Kamen je izbačen horizontalno. Sile otpora zraka i uzgona su zanemarive.  Ukupna sila na kamen 

tijekom njegova gibanja usmjerena je: 

A. cijelo vrijeme u smjeru gibanja           B. cijelo vrijeme prema dolje 

C. u početku prema dolje, a kasnije u smjeru gibanja     D. u početku u smjeru gibanja, a kasnije prema dolje 

 

(17.j) 5. Kamen je s vrha nebodera izbačen u horizontalnome smjeru. Kakva je sila koja djeluje na kamen 

tijekom gibanja? Zanemarite otpor zraka. 

A. Sila se povećava. B. Sila je stalna. C. Sila se smanjuje. D. Sila ne djeluje. 

 

(10.j.) 23. Tijelo A slobodno pada s visine h, a tijelo B je s iste visine h izbačeno u vodoravnome smjeru. Kako 

se odnose vrijeme gibanja tijela A (tA) i vrijeme gibanja tijela B (tB) do trenutka pada? 

A. tA < tB    B. tA = tB    C. tA > tB 

 

(15.j.) 4. Tijelo je izbačeno početnom brzinom v0 u vodoravnome smjeru iznad tla. Nakon vremena t tijelo 

padne na tlo. Koliko bi iznosilo vrijeme padanja tijela da je s iste visine izbačeno brzinom 4v0 u 

vodoravnome smjeru? Zanemarite otpor zraka.  

A. t     B. t √2    C. 2t    D. 4t 

(09.) 4. Tijelo je izbačeno horizontalno blizu površine Zemlje. Otpor zraka je zanemariv. Koja od navedenih 

veličina nije stalna pri gibanju tijela? 

A. horizontalna komponenta brzine    B. vertikalna komponenta brzine 

C. horizontalna komponenta ubrzanja   D. vertikalna komponenta ubrzanja 

 

(14.j) 3. Tijelo je bačeno vodoravno s neke visine. Koji od ponuđenih grafova prikazuje iznos 

vodoravne komponente brzine tijela u ovisnosti o vremenu tijekom pada? 

Zanemarite otpor zraka. 
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(10.) 23. Tijela A i B izbace se u vodoravnome smjeru s jednakim početnim brzinama. Tijelo A izbaci se s 

veće visine nego tijelo B. Kako se odnose domet tijela A (DA) i domet tijela B (DB)? 

A. DA > DB    B. DA < DB    C. DA = DB 

 

(13.) 5. Dva jednaka tijela, tijelo K i tijelo L, bačena su vodoravno s jednake visine h. Iznos početne brzine 

tijela K, v1, veći je od iznosa početne brzine tijela L, v2. Vrijeme trajanja pada tijela K označeno je s t1, a 

vrijeme trajanja pada tijela L s t2. Domet tijela K označen je s D1, a domet tijela L označen je s D2. Koja je 

od navedenih tvrdnji točna?  

 

A. D1 < D2; t1 < t2  B. D1 = D2; t1 = t2  C. D1 > D2; t1 > t2 D. D1 > D2; t1 = t2 

 

(13.j.) 3. S visine od 150 m tijelo je izbačeno u vodoravnome smjeru početnom brzinom 10 m/s. Koji će 

položaj tijelo imati 3 sekunde nakon početka gibanja? Zanemarite otpor zraka. U ponuđenim odgovorima x 

označava vodoravnu udaljenost tijela od početnoga položaja, a y udaljenost tijela od tla. 

A. x = 10 m, y = 105 m B. x = 10 m, y = 45 m  C. x = 30 m, y = 105 m      D. x = 30 m, y = 45 m 

 

(16.) 4. S visine 25 m izbačeno je tijelo u vodoravnome smjeru početnom brzinom 20 m/s. Koliki je iznos 

brzine tijela pri udaru o tlo? Otpor i uzgon u zraku su zanemarivi.  

A. 20 m/s    B. 22,8 m/s   C. 30 m/s   D. 53,6 m/s 

 

(11.) 5. Iz helikoptera koji leti u horizontalnome smjeru ispušten je paket. Što je za promatrača na tlu putanja 

paketa ako se zanemari utjecaj otpora zraka na paket? 

A. dio pravca   B. dio kružnice  C. dio elipse  D. dio parabole 

 

(17.j.) 3. Kapljica kiše zbog djelovanja vjetra koji puše u horizontalnome smjeru padne na tlo pod kutom od 

45°. Što od navedenoga vrijedi za silu Fv kojom vjetar djeluje na kapljicu? Na kapljicu kiše djeluje sila teža 

Fg. 

A. Fv = 0   B. Fv < Fg   C. Fv = Fg   D. Fv > Fg 

 

(12.j.) 4. Nogometaš udari loptu koja odleti po putanji prikazanoj na crtežu. 

 

Koja je od navedenih tvrdnji točna za ukupnu silu na loptu u točki X? Zanemarite sile kojima zrak djeluje na 

loptu. 

A. Djeluje u smjeru A.  B. Djeluje u smjeru B.  C. Djeluje u smjeru C.  D. Jednaka je nuli. 
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KRUŽNA GIBANJA I GRAVITACIJA 

 

(09.) 3. Tijelo se giba jednoliko po kružnici. Kakva je njegova brzina? 

A. stalna po iznosu i smjeru    B. stalna po iznosu i promjenjiva po smjeru 

C. promjenjiva po iznosu i stalna po smjeru  D. promjenjiva po iznosu i smjeru 

 

(12.) 2. Materijalna točka giba se jednoliko po kružnici. Što od navedenog vrijedi za vektor količine gibanja 

te točke? 

A. Ne mijenja se.     B. Mijenja se po iznosu, ali ne mijenja smjer. 

C. Mijenja se po smjeru, ali ne mijenja iznos. D. Mijenja se i po iznosu i po smjeru. 

 

(13.) 25. Čestica kruži po stazi polumjera 0,1 m brzinom 9,6·104 ms–1. Kolika je frekvencija kruženja čestice? 

 

(18.) 26. Mjesec obiđe Zemlju 13 puta u godini. Kolika je kutna brzina kojom Mjesec kruži oko Zemlje? 

Godina ima 365 dana. 

 

(10.) 2. Brzina kruženja Zemlje oko Sunca je 30 puta veća od brzine kruženja Mjeseca oko Zemlje. Mjesec 

obiđe Zemlju približno 13 puta u godini dana. Koliki je omjer udaljenosti Zemlje od Sunca (rz) i udaljenosti 

Mjeseca od Zemlje (rm)? 

A. rz : rm = 1 : 13  B. rz : rm = 13 : 1  C. rz : rm = 1 : 390  D. rz : rm = 390 : 1 

 

(18.j.) 26. Djevojčica sjedi na rubu vrtuljka polumjera 4 m koji u 2 s napravi jedan okret. Kolika je 

centripetalna akceleracija djevojčice na vrtuljku? 

 

(14.j) 2. Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r brzinom iznosa v. Koliki je iznos brzine gibanja toga 

tijela po kružnici polumjera 4r ako na njega djeluje centripetalna sila istoga iznosa? 

A. v/2    B. v/4    C. 2v    D. 4v 

 

(11.) 2. Tijelo se giba jednoliko po kružnici polumjera r1. Koliki treba biti polumjer r2 kružnice po kojoj bi se 

to isto tijelo, uz jednaku centripetalnu silu, gibalo s dvostruko manjim periodom? 

A. r2 = 0.25 r1   B. r2 = 0.5 r1   C. r2 = 2 r1   D. r2 = 4 r1 

 

(17.) 2. Tijelo se giba po kružnici polumjera r kutnom brzinom ω. Koji od navedenih izraza vrijedi za 

centripetalnu akceleraciju acp? 

A. acp = ω ∙ r2   B. acp = ω/r2   C. acp = ω2 ∙ r   D. acp = ω2/r 

 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita)  2. Automobil putuje brzinom stalnoga iznosa po vodoravnoj kružnoj 

cesti. Rezultantna sila na automobil je: 

A. jednaka nuli,     B. usmjerena prema središtu kruga kojega opisuje cesta,  

C. usmjerena u smjeru gibanja automobila,  D. usmjerena od središta kruga kojega opisuje cesta. 
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(16.) 1. Dva tijela jednakih masa gibaju se po kružnim putanjama polumjera r1 i r2 jednakim kutnim 

brzinama. Koja je od navedenih veličina jednaka za ta dva tijela?  

A. centripetalna sila   B. obodna brzina  C. centripetalno ubrzanje  D. frekvencija 

 

(17.j.) 2. Na slici su prikazane kružne putanje dvaju tijela. Period kruženja tijela mase m po kružnici 

polumjera r iznosi T. Na tijelo pritom djeluje ukupna sila F. Kolika je ukupna sila potrebna da bi to tijelo 

kružilo jednakim periodom T po kružnici radijusa 2r? 

 

A. F/4    B. F/2    C. 2F    D. 4F 

 

(08.) 20. Kuglica obješena na niti kruži u horizontalnoj ravnini, kako je prikazano na slikama. Na kojoj je slici 

ispravno prikazana ukupna sila na kuglicu? 

 

(16.j.) 1. Automobil se giba brzinom stalnoga iznosa po kružnome nagnutom zavoju. Na slici je prikazan 

stražnji dio automobila. Koji smjer na slici odgovara smjeru ukupne sile na automobil? 

 

(09.) 25. Automobil vozi brzinom 20 m/s u vodoravno položenome zavoju polumjera zakrivljenosti 80 m. 

Koliki mora biti najmanji faktor trenja između guma i ceste da bi vozilo prošlo zavoj sa stalnim iznosom 

brzine? 

 

(13.j.) 1. Neko se tijelo njiše ovješeno o nit, kao što je prikazano na crtežu. U kojoj je točki putanje pri 

njihanju najveća napetost niti? 

 

(14.) 31. Automobil mase 1000 kg nailazi na ispupčen most polumjera zakrivljenosti 20 m. Brzina automobila 

na vrhu mosta iznosi 10 m/s. Koliki je iznos sile kojom automobil djeluje na most kada se nalazi na vrhu 

mosta? 
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(18.) 22. Na slici su prikazana dva planeta D i E mase m i planet F mase 4m. Središta planeta nalaze se na 

istome pravcu, a udaljenost između središta dvaju susjednih planeta je d. Između kojih planeta gravitacijska 

sila ima najveći iznos? 

 

A. između planeta D i E  B. između planeta D i F  C. između planeta E i F 

 

(12.) 3. Dvije točkaste mase udaljene su za r. Mase se privlače gravitacijskom silom F. Kolika treba biti 

udaljenost između njih da se privlače silom F/4? 

A. r/4   B. r/2   C. 2r   D. 4r 

 

(09.) 8. Tijela A i B privlače se gravitacijskom silom. Kad bi tijelo B imalo devet puta manju masu, koliki bi 

trebao biti razmak među tijelima A i B da bi gravitacijska sila među njima ostala ista? 

A. tri puta manji B. devet puta manji  C. tri puta veći  D. devet puta veći 

 

(11.j.) 5. Dvije kugle su na međusobnoj udaljenosti r. Masa prve kugle je m1 = 100 kg, a druge m2 = 50 kg. 

Kugle međudjeluju gravitacijskom silom. Na kojem su crtežu ispravno prikazani smjerovi i odnosi iznosa sila 

na kugle? 

 

(17.) 6. Zvijezda privlači komet silom F kada je on na udaljenosti r od središta zvijezde. Kolikom silom 

zvijezda privlači komet kada joj se on približi na 1/3 početne udaljenosti? 

A. F/3   B. F/9   C. 3F   D. 9F 

 

(08.) 13. Na Mjesecu je akceleracija slobodnoga pada šest puta manja nego na Zemlji. Želimo li da tijelo 

blizu površine Mjeseca ima jednaku potencijalnu energiju kao isto tijelo blizu površine Zemlje, onda tijelo na 

Mjesecu mora biti: 

A. na √6 puta manjoj visini nego na Zemlji  B. na 6 puta manjoj visini nego na Zemlji 

C. na √6 puta većoj visini nego na Zemlji  D. na 6 puta većoj visini nego na Zemlji 
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(15.) 5. Akceleracija slobodnoga pada na Mjesecu jest g/6, gdje je g akceleracija slobodnoga pada na Zemlji. 

Astronaut koji se nalazi na površini Mjeseca o dinamometar ovjesi tijelo mase1,2 kg. Koliku silu pokazuje 

dinamometar?  

A. 0 N    B. 2 N    C. 6 N    D. 12 N 

 

(18.j.) 4. Tijelo mase m nalazi se na Zemlji mase mZ i polumjera RZ. Koji od navedenih izraza vrijedi za 

ubrzanje sile teže na površini Zemlje? 

 

(10.) 26. Masa Marsa je 6,5∙1023 kg, a polumjer 3400 km. Kolika je akceleracija slobodnoga pada na površini 

Marsa? 

 

(13.) 26. Na kojoj visini iznad površine Zemlje akceleracija sile teže iznosi 7,33 ms–2? Masa Zemlje je 6·1024kg, 

a polumjer 6,4·106 m. 

 

(11.) 4. Akceleracija slobodnoga pada na površini Mjeseca je gM. Polumjer Mjeseca je R. Kolika je akceleracija 

slobodnoga pada na udaljenosti 2R od površine Mjeseca? 

A. gM/9   B. gM/3  C. gM/2  D. 2gM 

 

(16.) 5. Ubrzanje sile teže na površini Zemlje polumjera R i mase M iznosi g. Na kojoj visini h iznad površine 

Zemlje ubrzanje tijela iznosi g/16 ?  

A. R/4     B. 3 R   C. 4 R    D. 16 R 

 

(15.j.)  5. Koji dijagram prikazuje akceleraciju slobodnoga pada na Mjesecu gM u ovisnosti o udaljenosti od 

površine Mjeseca h? 

 

(07.) 5. Satelit kruži oko Zemlje. Na slici je prikazan vektor brzine u jednoj točki putanje. 

 

Akceleracija satelita je: 

A. jednaka nuli   B. usmjerena prema središtu Zemlje  

C. usmjerena od središta Zemlje    D. istog smjera kao brzina 
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(15.) 2. Satelit X giba se jednoliko po kružnoj putanji oko Zemlje kao što je prikazano na crtežu. 

 

Koja je od navedenih tvrdnja točna za ukupnu silu koja djeluje na satelit X?  

A. Ukupna sila na satelit X jednaka je nuli.   B. Ukupna sila na satelit X djeluje u smjeru 1.  

C. Ukupna sila na satelit X djeluje u smjeru 2.  D. Ukupna sila na satelit X djeluje u smjeru 3. 

 

(17.j.) 6. Satelit se giba po kružnoj putanji oko Zemlje. O kojoj od navedenih veličina ne ovisi brzina satelita? 

A. o udaljenosti satelita od Zemlje   B. o gravitacijskoj konstanti 

C. o masi Zemlje     D. o masi satelita 

 

(12.j.) 25. Stijena mase 6 000 kg kruži u Saturnovu prstenu na udaljenosti 1,8∙108 m od središta planeta i na 

nju djeluje centripetalna sila od 7 000 N. Kolika je masa Saturna? 

 

(14.) 4. Period kruženja umjetnoga satelita oko planeta iznosi T. Udaljenost satelita od središta planeta 

iznosi r. Na kolikoj udaljenosti od središta planeta kruži drugi satelit kojemu je period kruženja 

A. r/8    B. r/4   C. 4r   D. 8r 

 

(14.j) 5. Dva satelita jednakih masa, S1 i S2, jednoliko kruže oko istoga planeta. Radijus kruženja satelita S1 

jednak je polovici radijusa kruženja satelita S2. Iznos sile kojom planet djeluje na satelit S1 je F1, a iznos sile 

kojom planet djeluje na satelit S2 je F2. Što je od navedenoga točno za omjer iznosa sila kojima planet 

djeluje na satelite? 

A. F1 = 0.25 F2  B. F1 = 0.5 F2   C. F1 =  2F2  D. F1 =  4F2 

 

(13.j.) 4. Prva svemirska brzina za Zemlju iznosi v1. Masa Zemlje je M, a radijus Zemlje je R. Koliko iznosi prva 

svemirska brzina za planet čija je masa M/4, a radijus 4R? 

A. v1/16   B. v1/4   C. 4v1   D. 16v1 
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RJEŠENJA 

 

MJERENJA U FIZICI 

(09.) 6.: B. h = (11,22 ± 0,04) cm        

(10.) 34.: λ = (646 ± 30) nm 

(12.) 25.: m= (8.18 ± 0.05) g 

 

GIBANJA 

(14.) 14.: C. 680 m 

(ispitni katalog) 19. 15 m/s 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 1. A. manja od 40 km/h 

(07.) 16. 28 km/h 

(16.j.) 25. 40 km/h 

(12.j.) 31. 7.272 s 

(ispitni katalog) 23. 10 s 

(15.j.) 26. 15.344 m/s 

(17.) 26. h = 125 m 

(14.) 26. – 3 m/s2 

(13.) 2. B. 15 m/s 

(12.j.) 1. D. 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 15. a) 0 m  b) 200 m 

(08.) 14. D. 100 m 

(07.) 15. a) 6 km b) 10 km  

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 9. C.  

(16.) 25. 0,6 m/s  

(11.) 1. A.  

(12.) 1. B.  

(11.j.) 1. B. Akceleracija tijela je stalna i različita od nule.  

(09.) 1. D.  

(17.) 1. B. 

(10.) 1. A.  

(15.j.) 1. C.  

(17.j.) 1. B. 

(07.) 14. 200 m 

(09.) 2. D. 5,5 ms−1  

(13.j.) 25. 3.1 m/s  

(13.) 1. D.  

(ispitni katalog) 3. D.  

(15.) 1. C. Tijelo 2 ima veću brzinu od tijela 1.   
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(14.) 22. A.  

(14.j) 1. A.  

(18.) 1. C. 

(ispitni katalog) 4. D. 3 i 4 

 

SILE 

(ispitni katalog) 1. D. stalan je i različit od nule. 

(07.) 1. C. neovisna je o masi tijela     

(11.j) 25. 0.5 m/s2  

(16.j.) 2. C. 

(07.) 2. C.  

(08.) 1. C. Tijelo će početi ubrzavati.  

(17.) 3. B. 

(08.) 23. 110 N  

(15.) 26. 3.9∙105 N  

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 21. Lucija, da bi dobili a-F graf potrebno je da se mijenjaju samo a i F 

(a ne i masa). 

(11.) 31. F=36.76 N 

(09.) 32. a=5 m/s , Fg=8.66 N 

(13.j.) 2. A 

(12.j.) 3. A 

(11.j.) 31. F=13.86 N 

(14.j.) 31. v=1.73 m/s 

(07.) 6. B 

(16.) 2. B 

(16.j) 31. 2,5 s 

(16.) 31. -6 N  

 

(17.j.) 26. 𝐹= 1500 𝑁 

  

 

 

ENERGIJA 

(08.) 22. n=30 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 18. E=1200 J 

(07.) 8. B 

(17.) 4. B 

(ispitni katalog) 21. h=0.2 m 

(ispitni katalog) 22. smanjila za 1.7 J 
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(13.) 4. D 

(07.) 19. E=175 J 

(10.) 25. h=80 m 

(08.) 33. h=4 m 

(12.j.) 26. h=0.1 m 

(09.) 26. h=4.32 m 

(16.) 3. C 

(17.) 31. Ek = 7.81 ∙10-4 J 

(12.) 31. E=6000 J 

(13.j.) 31. E=27000 J 

(08.) 24. W=50 J 

(13.j.) 26. W=129.9 J 

(07.) 20. W=240 J 

(11.) 26. W=60 J 

(11.) 2. C 

(14.) 1. D 

(17.j.) 29. k = 400 N/m 

(ogledni primjer nac. ispita) 20. k=(84.6824 +- 2.2741) m 

(ispitni katalog) 2. C 

(07.) 21. 0.05 m 

(11.j.) 26. v=17.678 m/s 

(11.j.) 4. C 

(15.j.) 22. C 

(17.j.) 31. P = 46 875 W 

 

SLOŽENA GIBANJA U POLJU SILE TEŽE 

(12.) 4. D 

(priprema za nacionalni ispit) 2. B 

(15.) 25. s=1.25 m 

(16.j.) 3. D 

(16.j.) 22. A 

(14.j.) 4. A 

(17.) 5. B 

(18.j.) 22. A 

(08.) B 

(10.j.) 23. B 

(15.j.) 4. A 

(09.) 4. B 

(14.j.) 3. D 
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(10.) 23. A 

(13.) 5. D 

(13.j.) 3. C 

(16.) 4. C 

(11.) 5. D 

(17.j.) 3. C 

(12.j.) 4. A 

 

KRUŽNA GIBANJA I GRAVITACIJA 

(09.) 3. B 

(12.) 2. C 

(13.) 25. f= 1.528x10^5 Hz 

(14.j.) 2. C 

(11.) 2. A 

(10.) 2. D 

(17.) 2. C. 

(ogledni primjer nacionalnoga ispita) 2. B 

(16.) 1. D 

(17.j.) 2. C. 

(08.) 20. D 

(16.j.) 1. C 

(09.) 25. Faktor trenja=0.5 

(13.j.) 1. T3 

(14.) 31. F=5000 J 

(12.) 3. C 

(18.). 22. C 

(09.) 8. A 

(11.j.) 5. B 

(17.) 6. D. 

(08.) 13. D 

(15.) 5. B 

(10.) 26. g=3.75 m/s^2 

(13.) 26. h=989 015 m 

(11.) 4. A 

(16.) 5. B 

(15.j.) 5. D 

(07.) 5. B 

(15.) 2. D 

(17.j.) 6. D. 



31 

 

(12.j) 25. m=5.667x10^26 kg 

(14.) 4. B 

(14.j.) 5. F1=4F2 

(13.j.) 4. B 

 

 

 


