
PITANJA IZ FIZIKE – 8. razred  

  1. Koji su dijelovi jednostavnog strujnog kruga? 

  2. Nacrtaj jednostavni strujni krug pomoću elektrotehničkih simbola. 

  3. Nacrtaj strujni krug s dvije (tri, četiri) serijski spojene žaruljice. 

  4. Nacrtaj strujni krug s dvije (tri, četiri) paralelno spojene žaruljice. 

  5. Koji način spajanja trošila se češće koristi i zbog čega? Navesti dva razloga! 

  6. Što su izolatori? Navesti pet vrsta tvari koje imaju osobine izolatora. 

  7. Što su vodiči? Navesti tri vrste tvari koje imaju osobine vodiča. 

  8. U nizu navedenih tvari: destilirana voda, bakar, plastika, guma, olovo, grafit, vodena otopina soli, 

vodena otopina kiseline, vodena otopina lužine, staklo, papir, drvo, željezo... podcrtaj one koji su vodiči 

(izolatori). 

  9. Nabroji učinke električne struje. 

10. Od kojih tvari se izrađuju žarne niti kod žarulja? 

11. Čime se pune fluorescentne cijevi? 

12. Koja je osnovna osobina magneta? 

13. Zbog čega se magnetna igla kompasa uvijek pokazuje smijer sjever-jug? 

14. Gdje se nalazi Zemljin sjeverni (južni) magnetni pol? 

15.Možemo li poistovjetiti Zemljine geografske i magnetne polove? Obrazloži odgovor! 

16. Kakva  se međudjelovanja (sile) mogu javiti između dva magneta? 

17. Ukratko opiši Oerstedov pokus. 

18. Što je elektromagnet i od čega se sastoji? 

19. Može li jezgra elektromagneta biti od čelika? Obrazloži odgovor! 

20. Što je elektriziranje tijela? 

21. Kako je elektrizirano tijelo na kojemu je višak elektrona? 

22. Kako je elektrizirano tijelo na kojemu je manjak elektrona? 

23. Koja je najmanja količina naboja u prirodi? 

24. Kako se zove i označava osnovna jedinica za električni naboj? 

25. Koliko elektrona ima jedan kulon? Zapiši u znanstvenom zapisu! 

26. Na kojem principu radi elektroskop? 

27. Tko su nositelji električne struje u metalnim (kovinskim) vodičima? 

28. Što su elektroliti? 

29. Tko su nositelji električne struje u elektrolitima? 

30. Što je električna struja? 



31. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje jakosti električne struje? 

32. Kako se zove uređaj za mjerenje jakosti električne struje i kako se on uključuje u strujni krug? 

33. Kako glasi formula za izračunavanje jakosti električne struje? 

34. Što se dogodi s jakošću električne struje kada u strujni krug umjesto jedne spojimo dvije ili više žaruljica 

serijski? 

35. Što se dogodi s jakošću električne struje u glavnom vodu kada u strujni krug spojimo dvije ili više 

žaruljica paralelno? 

36.Kako nastaje kratki spoj? Što možemo rećo o struji kratkog spoja? 

37. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje električnog napona? 

38. Kako glasi formula za izračunavanje električnog napona? 

39. Kako se zove uređaj za mjerenje električnog napona i kako se on uključuje u strujni krug? 

40. Kako glasi formula za izračunavanje rada (energije) električne struje? 

41.Kako glasi formula za izračunavanje snage električne struje? 

42. Kako se zove mjerna jedinica za „potrošnju“ električne energije koja se najčešća koristi u praksi i koliko 

je puta ona veća od džula? 

43. Kako se zove pojava u kojoj se, gibanjem vodiča i magneta, na krajevima vodiča inducira električni 

napon? 

44. Što je električni otpor? 

45. Kako se zove i označava osnovna jedinica za mjerenje električnog otpora? 

46. Kojom formulom izračunavamo električni otpor vodiča? 

47. Kako glasi Ohmov zakon? 

48. Koja je formula za Ohmov zakon? 

 

 

 

 


