
PITANJA IZ FIZIKE  –  7. razred 

Nastavna cjelina: TIJELA I TVARI 

  1. U kojim agregacijskim stanjima mogu biti tijela oko nas? 

  2. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u čvrstom agregacijskom stanju? 

  3. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u tekućem agregacijskom stanju? 

  4. Kakve su osobine tijela koja se nalaze u plinovitom agregacijskom stanju? 

  5. Što znači izmjeriti neku duljinu? 

  6. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje duljine? 

  7. Što je metar (decimetar, centimetar, milimetar) kvadratni? 

  8. Što je metar (decimetar, centimetar, milimetar) kubni? 

  9. Čime mjerimo obujam tekućina? 

10. Ukratko opiši postupak mjerenja obujma tijela nepravilnog oblika. 

11. Kojom fizičkom veličinom se opisuje tromost (inercija) tijela? 

12. Definicija kilograma. 

13. Što je vaga? 

14. Što su utezi? 

15. Što je gustoća tvari? 

16. Kako glasi formula za izračunavanje gustoće? 

17. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje gustoće? 

18. Koja se još mjerna jedinica za gustoću koristi osim osnovne, je li ona veća ili manja od nje i koliko puta? 

19. Što je molekula? Od kojih su sitnijih čestica načinjene miolekule? 

20. Što je atom? Od čega je načinjen atom? 

21. Kako se zovu čestice koje kruže u elektronskom omotaču i kakav naboj na sebi nose? 

22. Koje se čestice nalaze u atomskoj jezgri i kakav naboj one na sebi nose? 

 

Nastavna cjelina: MEĐUDJELOVANJE TIJELA 

  1. Navedi sve vrste međudjelovanja (sile) i svako potkrijepi primjerom. 

  2. Koje sile opisuju međudjelovanja udaljenih tijela, tj. tijela koja nisu u neposrednom dodiru? 

  3. Koje se sile javljaju pri neposrednom dodiru? 

  4. Sila je vektorska veličina. Čime je ona potpuno određena? 

  5. Kako se zove i označava osnovna jedinica za silu? Definiraj jedinicu za silu! 



  6. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje elastične sile. 

  7. Što je dinamometar? Koji je njegov najvažniji dio? 

  8. Što je sila teža, a što težina? 

  9. Gdje se nalazi hvatište sile teže, a gdje hvatište težine? 

10. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje sile teže i težine. 

11. Kako se označava jakost zemljinog gravitacijskog polja (gravitacija) i koliko ona približno iznosi? 

12. Kako izračunavamo rezultantu dviju sila koje su jednako usmjerene, a kako ako su suprotnog smijera? 

13. Što je sila trenja? Kakvog je ona smijera? 

14. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje sile trenja. 

15. Koja sila trenja je veća, ona kod klizanja ili kod kotrljanja po podlozi? 

16. Što je težište? 

17. Navedi vrste ravnoteža i za svaku skiciraj jedan primjer. 

18. Kako težište i veličina oslonca djeluju na stabilnost tijela? 

19. Što je poluga?  

20. Napiši izraz (formulu) za ravnotežu poluge. 

21. Navedi vrste poluga i alate koji su zasnovani na svakoj vrsti. 

22. Što je tlak? 

23. Kako se zove i označava osnovna jedinica za tlak? Definiraj jedinicu za tlak! Pretvaranja jedinica. 

24. Napiši izraz (formulu) za izračunavanje tlaka. 

25. Zbog čega nastaje tlak zraka? Koliko iznosi normalni tlak zraka na razini mora? 

26. Što je ciklona i kakvo vrijeme donosi? Što je anticiklona i kakvo vrijeme donosi? 

 

 

 


