


TEST SKLONOSTI 30 BODOVA
15 PITANJA PO 2 BODA
SVE NA ZAOKRUŽIVANJE (RADI SE 1 SAT)

Uspeh iz škole 40 bodova

Matematika, 5 zadataka, 30 bododova



JEDINICE SI

Neke izvedene jedinice?





Atmosfera je gasoviti, nevidljivi sloj oko 
Zemlje, koja zapravo predstavlja smešu 

različitih gasova. U stalne sastojke 
atmosfere spadaju: azot (78.08%), 

kiseonik (20.95%), argon ( 0.93%), kao i niz 
plemenitiha gasova, kao što su ksenon, 

kripton, neon, helijum, radon i ozon, dok u 
promenljive sastojke spadaju ugljenik-(II)-

oksid i vodena para.



Polazeći od Zemlje atmosfera se deli na:
-Troposferu 
-Stratosferu
-Mezosferu 
-Termosferu 
-Egzosferu





Najznačajniji parametri atmosfere:

• Temperatura

• Pritisak

• Vlažnost





• PRITISAK U ATMOSFERI SA POVEĆANJEM 
VISINE OPADA!!!

• ZAŠTO?

A šta je onda sa ključanjem?



Šta je ključanje?



Tačka ključanja vode na različitim nadmorskim visinama



Zvuk predstavlja takvo mehaničko
oscilovanje čestica sredine, koje se
može registrovati čulom sluha.
Buka predstavlja neprijatan ili
neželjen zvuk.



Zvuk predstavlja mehanički talas, koji prenosi oscilacije sredine, koje 
su u opsegu frekvencija od 16 Hz do 20 000Hz.

Mehanički talasi, koji imaju frekvencije manje od 16 Hz predstavljaju
infra zvuk, a oni koji imaju frekvenciju iznad 
20 000 Hz-ultra zvuk.

Šta to beše mehanički talas?



• Intenzitet zvuka se definiše kao akustična snaga, 
koja u jedinici vremena prođe kroz jedinicu 
površine sredine u kojoj se zvuk prenosi. Jedinica je 
W/ Wm-2

• U praksi se mnogo češće upotrebljava tzv. 
relativni tj. subjektivni intenzitet zvuka, koji se 
izračunava na osnovu sledeće relacije:

gde je:
I –intenzitet zvuka

I0- jedinični intenzitet zvuka, koji se naziva prag
čujnost i koji je određen međunarodnom konvencijom
i iznosi 10-12 Wm-2.

• JEDINICA JE dB-Decibel



Procesi?









IZOTERMA T=CONST.
IZOHORA V=CONST.
IZOBARA P=CONST
ADIJABATA Q= 0



HEMIJSKE VEZE
MALO DA PONOVIMO 



Киселине су једињења која у води дисосују на позитиве јоне водоника (H+) и 
негативне јоне киселинског остатка.
Киселине имају pH нижу од 7, фарбају плави лакмус у црвено.

https://sr.wikipedia.org/wiki/Konstanta_disocijacije_kiseline
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA


База је хемијско једињење, које у воденом раствору, услед дисоцијације 
издвајањем јона OH−, повећава њихову концентрацију а смањује 
концентрацију H+ јона (повећава pH раствора).

Базе (хидроксиди):
NaOH-натријум хидроксид, 
KOH-калијум хидроксид, 
Ca(OH)2-калцијум хидроксид, 
Mg(OH)2-магнезијум хидроксид,
Al(OH)3-алуминијум хидроксид…..

Ph vrednost veća od 7.


