
Табела 5.2 Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Технолошко инжењерство 

Назив предмета: ФИЗИКА 1 

Наставник/наставници: Марија Т Стојановић-Красић 

Статус предмета: обавезан за студијски програм 

Тип предмета: теоријско-методолошки 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним физичким законима и физичким појавама из области кинематике, динамике, 

оптике, електростатике и магнетизма. Добијање потребног знања за праћење и разумевање  наставе на 

стручним предметима на вишим годинама. 

Исход предмета  

Оспособити студенте за примену стеченог знања, о физичким законима и појавама из области кинематике, 

динамике, оптике, електростатике и магнетизма за решавање инжењерских проблема у различитим 

технологијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Физичке величине и њихове јединице. Кинематика транслаторног и ротационог кретања. Динамика 

транслаторног и ротационог кретања. Силе у механици. Гравитација. Рад, снага и енергија. Закони одржања. 

Теорија судара. Осцилаторно кретање и врсте осцилаторног кретања. Фуријеова хармонијска анализа. 

Резонанција. Механички таласи. Суперпозиција, рефлексија и трансмисија таласа. Таласна својства 

светлости. Основни закони геометријске оптике. Огледала, сочива и оптички инструмената. Електростатика. 

Кулонов закон. Гаусов закон. Магнетизам. Био-Саваров закон. Амперов закон. Електромагнетна индукција. 

Својства електромагнетних таласа.  

 

Практична настава  

Лабораторијске вежбе: Мерење димензија тела (нонијусом, микрометарским завртњем, мерном лупом и 

окуларним микрометром). Одређивање густине течности (аерометром, Мохровом вагом и пикнометром)  

Одрђивање убрзања Земљине теже математичким клатном и момента инерције физичког клатна. Мерење 

таласне дужине светлости дифракционом решетком. Мерење жижне даљине сочива. Одређивање 

полупречника кривине огледала и индекса преламања течности.  

Рачунске вежбе: Кинематика и динамика транслаторног и ротационог кретања тела. Динамика 

транслаторног и ротационог кретања. Силе у механици. Гравитација. Рад, снага и енергија. Закони одржања. 

Теорија судара. Осцилаторно кретање. Механички таласи. Основни закони геометријске оптике. Огледала, 

сочива и оптички инструмената. Електростатика. Кулонов закон. Гаусов закон. Магнетизам. Био-Саваров 

закон. Амперов закон. Електромагнетна индукција.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања уз коришћење видео презентације. Лабораторијске вежбе. Рачунске вежбе. 

Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Колоквијуми  50 писмени испит 30 

Лабораторијске вежбе  20 усмени испит  

 

 


