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1., 2. i 7. октобар 2020. 

Информације о предмету 

ТЕХНИКУМ    ТАУРУНУМ 

ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 



О  професорима и сарадницима 

Др ЖЕЉКА ТОМИЋ, дипл.инж. eлектротехнике 

e-mail: ztomic@tehnikum.edu.rs  
Констултације – четвртак  од 14:00ч до 15:30ч, после предавања 

 

Др СТАНКО ОСТОЈИЋ, дипл.инж. електротехнике   
Констултације – петак  од 9:300ч до11:00ч, после предавања 

e-mail: sostojuc@tehnikum.edu.rs  

Сарадник:   

МИЛАН  МАРКОВИЋ, e-mail: mmarkovic@tehnikum.edu.rs 
 

Кабинет: број П9,  I спрат 

Лабораторија за физику - у дворишту  
 

Веб адреса: http://www.tehnikum.edu.rs 
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http://www.tehnikum.edu.rs/


О предмету      ФИЗИКА 
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Један семестар,      недељно  часова:   3+3 

• 3 часа предавања   

• 2 часа  аудиторних вежби - израда задатака  - по групама  

• 1 час  Лабораторијске вежбе- групe пo 20 студената – 

(друга половина семестра двочас x 4) 

• Начин полагања предмета. Писмено и усмено*.   

Потребно је урадити предиспитне обавезе. 

Шифра предмета:  0003.16                                   Број ЕСПБ: 8 

 Европског Система Преноса Бодова 

 

Студијски  програми : 

 

Заштита од пожара и спасавање,  

Безбедност и здравље на раду, 

Машинско инжењерство, 

Друмски и градски саобраћај 
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Лабораторија 

за физику 

Техникум 

Таурунум 

улаз 



Програм предмета Физика 
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грчки- φνζισ (физис) = природа; филозофија природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика је основна природна наука, која се бави  

проучавањем природних појава и процесима који их изазивају. 
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• Увод физика 

 
• У свету који нас окружује постоји много објеката, живих и  неживих,  

над којима  се  дешавају  разноврсне промене,  које  на неки  начин утичу 

једне на друге.  

• Циљ сваке науке је да уочи и објасни све  битне елементе неке групе 

појава, неког сегмента света или живота и да  утврди правила по којима се 

оне дешавају – свака наука на неки начин  систематизује, дефинише, 

појаве које наша  чула опажају. 

• Све што постоји око нас и у нама, чини природу.  

Развој науке о природи  почиње у раним етапама историје човечанства – 

човек је и тада посматрао  шта се дешава око њега и размишљао и желео да 

сазна зашто се дешава  баш на такав начин. 

 
•У древној Грчкој назив ,,наука ’ подразумевао је све што се знало о  
појавама на Земљи, као и небеским телима. 
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Стицањем и проширивањем сазнања током времена издвајају се као 

посебне научне дисциплине: хемија, физичка хемија, биологија, 

биофизика, астрономија, геологија,  медицина,  географија,... 

 

ФИЗИКА -   
Фундаментална наука која проучава природу у најсвеубухватнијем смислу.  
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• Реч физика потиче од грчке речи физис (φνσις), што значи природа. 

• Природа је све што нас окружује, укључујући и нас саме,  

а физика  проучава  правила  по  којима  се  одвијају сви процеси у природи. 

• Природа је сачињена од материје. Материја је све што постоји. Она  

постоји објективно, односно независно од наше свести, а опажамо је  чулима. 

• На данашњем степену развоја физике сматра се да постоје два облика 
материје:  супстанца и физичко поље. 

– Супстанција је оно од чега су састављена сва тела, а  

– Поље се налази око  сваког тела. 

• Сва тела учествују у најразноврснијим појавама – механичким,  звучним, 
светлосним, електричним,  топлотним, таласним, хемијским. 

• Свако тело заузима неки део простора и налази се у неком стању које не  мора 

бити стално – може се мењати некаквим процесом. Боравак тела у  датом стању 

траје неко време, а и процеси промене стања одвијају се  током времена.  

Све промене материја у ширем смислу речи  представљају кретање.  

Простор, време и кретање су појмови који су  неодвојиви од појма материје. 



Физика        φνζισ (физис) = природа 
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Проучава и описује  

- својства, структуру и стања материје  и енергије (физичко поље), 

- законе кретања материје у простору и времену,   

- заснива се на релативно малом броју фундаменталних физичких закона     

који објашњавају огроман број експерименталних појава, 

- изучава широк спектар физичких феномена,  

  од физике субатомских честица (молекуле, атоме, елементарне честице)            

до физике галаксија макросвет (планете, звезде, галаксије, свемир), 

- једноставне и сложене системе,  

-брзе  (10-18 s) и споре процесе (1017s)… 

 

“Цела наука је физика, 

 остало је сакупљање остатака”  
/ Ернест Радерфорд 



Програм предмета Физика 
• Oсновни  елементи механике.  

– Кинематика и динамика. Гравитација. Еластичност.  

       Осцилаторно и таласно кретање. 

• Елементи механике флуида .  
– Статика и динамика флуида. Површински напон и капиларне појаве. 

• Термофизика.  
– Термичке појаве. Гасни закони, термодинамика. 

• Механичке осцилације и таласи.  
– Акустика. 

• Електромагнетне појаве.  
– Електростатика, електродинамика, магнетизам. 

• Оптичке појаве.  
– Геометријска оптика. Таласна оптика , светлост, оптички инструменти. 

• Физичке појаве у микросвету.  
Атомска и нуклеарна физика 

• Основни појмови у метрологији, мерни уређаји у физичко техничким 
мерењима.   
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Литература 
• Георгијевић В., Цветић Ј., С. Остојић и др., 

 Предавања из физике, Грађевински факултет, 2005. 

• Бошко Павловић, Физика, Технолошко металуршки факултет, 2004, Београд 

• Арсин М, и др., Физика за више школе, Савремена администрација, Београд 

• Арсин М, и др., Збирка задатака из физике за више школе, Савремена 

администрација, 1990, Београд 

 

 Гојко Димић, Збирка задатака из физике (Ц, Д ниво), Београд 
 

 Физика- Збирка за рачунске вежбе,   fiz_zbirka.pdf , pass:_____         

https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf  

  

И још пуно књига  општег курса физике ...  
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Рачунске вежбе 

https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf


Лабораторијске вежбе 
Литература за припрему вежби: 
 Томић Ж.,  Практикум лабораторијских вежби из физике, скрипта 

, https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/praktikum.pdf,  “ 

• Раковић Александар,  SI величине и јединице у науци  и техници, 
Београд, 2001 

 

Допунска литература 
– Станковић Д., Осмокровић П., Практикум лабораторијских вежби из физике, 

Завод за физику техничких факултета, Београд, 2005. 

–  В. Вучић, Основна мерења у физици, Научна књига, Београд, 1988. 

 

 Наставни материјал         - ФИЗИКА  СКРИПТА 
Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита 

Писана предавања, поставке самосталних и пројектних задатака, упутства, практикуми и сл. 

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита, и сл. 

Писана предавања, Збирка задатака, упутства, Практикум за лабораторијскевежбе и сл. 

https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/ 
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https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/praktikum.pdf
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/praktikum.pdf
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/knjiga_predmeta/
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/knjiga_predmeta/
http://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/predmeti_materijal/
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/


Наставни материјал         - ФИЗИКА  СКРИПТА 

Основне информације о предметима и поступку стицања услова за полагање испита, и сл. 

Писана предавања, Збирка задатака, упутства, Практикум за лабораторијскевежбе и сл. 

https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/ 
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https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/pisana_predavanja/


https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/fizika/ 
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Додатни материјали: 

pass: 
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/praktikum.pdf,  

pass:  
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf 

 ФИЗИКА  СКРИПТА 

 

Mатеријали са предавања: 

по областима    

   

 
 

https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/praktikum.pdf
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf
https://www.tehnikum.edu.rs/predmeti/dokumenta/fiz_zbirka.pdf


Лабораторијске вежбе 
1. Мерење димензија тела  лењиром са нонијусом и   

микрометарским завртњем . Мерна несигурност 

2. Одређивање густине чврстог тела пикнометром  

3. Одређивање густине течности Моровом вагом  

4. Одређивање коефицијента површинског напона помоћу капиларне 

цеви 

5.  Одређивање коефицијента вискозности Stokes-овом методом  

6.  Проверавање Шарловог закона  

7. Оређивање односа специфичних топлота cp /cv за гасове (ваздух) 

8. Одеђивање жижне даљине сочива помоћу оптичке клупе 

9. Одређивање светлосне јачне инкадесцентног извора светлости 

10. Провера Омовог закона у струјном колу   

11. Meрење отпора Витстоновим мостом .  
15 



Шема прикупљања поена 
• Активност у току предавања = 6 поена 

• Лабораторијске вежбе = 20 поена – Урађене и сређене вежбе  

2 колоквијума (састоје се из рачунског и теоријског дела)  из градива кад: након седме 
и четрнаесте недеље предавања (обавештење на сајту и табли) 

       максималан број поена 2x32=64.. 

 

• Домаћи задаци, семестрални рад, презентација ...= 10 поена  

 

• Предиспитне обавезе = студент је у обавези да одбрани лабораторијске вежбе и 
оствари  најмање  по16 бодова на колоквијумима ( 50%) 

 

• Укупно = 100 поена 

 

У термину испитног рока студент полаже : 

• цео испит: први,  други или оба колоквијум; 

• поправне колоквијуме: само први, само други или оба поправна колоквијума, у 
зависности од успеха који је остварио на редовним колоквијумима.  

Начин полагања испита: писмено- теорија и задаци,  усмена одбрана 
16 
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Оцењивање успеха студената 

• Студент је положио ако оствари бар 51 поена од 100 

• Оцена зависи од броја поена 

– 51-60 поена, оцена 6 (довољан) 

– 61-70 поена, оцена 7 (добар) 

– 71-80 поена, оцена 8 (врло добар) 

– 81-90 поена, оцена 9 (одличан) 

– 91-100 поена, оцена 10 (изузетан) 
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Обновити из математике: 

 

Обновити математику са пријемног испита  

Елементарне функције , 

 тригонометрију,  степенованје, векторе... 

Грчка слова  

 

 

ОБНОВИТИ  ИЗ  ФИЗИКЕ 

СИ систем  

Основне физичке законе 
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Питања: 

• ? 

• ? 
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