
VIII РАЗРЕД 
ЗАДАЦИ СА САМОСТАЛНИ РАД бр. 1 

 
1. Између два узастопна проласка математичког клатна кроз равнотежни положај прође 0,7s. 

Измерено је да је амплитуда тог клатна 3cm. Израчунати: а) период осциловања клатна;  

      б) пређени пут клатна у току 5,6 s;   в) дужину клатна. (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
2. Када се дужина математичког клатна смањи за 30 cm, његов период осциловања се преполови. 

Колики је био период пре скраћивања?  (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
3. Дужина нити једног математичког клатна је за 15cm већа од дужине нити другог клатна. Када 

једно клатно изврши 7 осцилација, друго за исто време изврши једну осцилацију више. Одредити 

периоде осциловања оба клатна. Да ли ће се однос периода 
2

1

T
T   променити ако се клатна налазе у 

лифту који равномерно убрзава вертикално навише убрзањем a? (Узети да је 281,9
s
mg = )  

  
4. Период осциловања три математичка клатна стоји у односу 1: 2: 3. Колика је дужина првог и 

трећег клатна ако је дужина другог клатна 1,2 m.  
 
5. Часовник са клатном подешен је да тачно ради у фабрици где је израђен. Часовник се затим 

постави на врх зграде, који је за mh 80=   виши у односу на фабрику. Колика је грешка овог 
часовника током времена од 24 часа? Клатно часовника сматрати математичким клатном. 
Полупречник Земље је 6370 km.  

 

6. Ако се клатно часовника продужи за 
100

1  део своје дужине, колика ће да буде грешка часовника 

током 24 часа? Клатно часовника сматрати математиким клатном.   
 

7. Часовник са клатном показује тачно време на месту где је 281,9
s
mg = . На некој већој висини тај 

часовник касни 10s дневно. Израчунати убрзање Земљине теже на тој висини. Решење дати на 4 

децимала.   (Узети да је 281,9
s
mg = )   

 
8. Куглица је обешена за неистегљиву нит дужине 1m. На истој вертикали са тачком 

вешања нити, на растојању 50cm испод те тачке, штрчи ексер (слика). Ако се нит 
изведе за мали угао од вертикале и пусти да осцилује, она сваки пут запне за ексер. 

Колико ће пуних осцилација извршити ово клатно за 5,1s?  (Узети да је 281,9
s
mg = ) 

 
9. Математичко клатно дужине l = 66cm окачено је тако да његова нит пролази између два ексера од 

којих се један налази на 30cm испод тачке вешања, а други на 50cm испод тачке вешања. Наћи 

период осциловања овог клатна. ?  (Узети да је 281,9
s
mg = )  

 
10. Куглица математичког клатна изведена је из равнотежног положаја, а затим пуштена. Испод 

тачке вешања клатна налази се на растојању 
2
l  ( l – дужина клатна) танак штап нормално на 

раван у којој клатно осцилује. Колика је дужина клатна ако куглица направи две пуне осцилације 

за 3 секунде. (Узети да је 281,9
s
mg = )    



VIII РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.2

1. У кабини лифта који се диже и спушта константним убрзањем  a , обешено је математичко
клатно. Колико је ово убрзање ако периоди осциловања клатна при спуштању и при пењању

лифта стоје у односу  1:0321,1: 21 TT  ?   (Узети да је 2
81,9

s

m
g  )

2. Математичко клатно дужине  l = 2m осцилује  периодом  Т у лифту који се креће у пољу

Земљине  теже  вертикално  навише  убрзањем 2
5,1

s

m
a  .  За  колико  треба  да  се  промени

дужина клатна да би период осциловања остао непромењен у случају кад би лифт мировао?

(Узети да је 2
81,9

s

m
g  )    

3. Лифт, на чијем плафону је обешено математичко клатно дужине 1m,  почиње да се спушта
вертикално наниже са убрзањем . После времена  од почетка кретања, лифт
почиње да се креће равномерно, а затим у току 3s се кочи до заустављања. Одредити 

     а) период хармонијских осцилација на сваком од делова пута; б) како се мења период   
     хармонијских осцилација клатна, ако се маса клатна два пута повећа?
      
4. Фреквенција  којом  осцилује  тело  од  200  g  окачено  на  крај  еластичне  опруге  је  0,8  Hz.

Колику  масу  треба  додати  телу  да  би  се  фреквенција  смањила  4  пута?  Колики ће  бити
период осциловања ако се овом систему дода још један тег од 200 g? 

      
5. За  доњи  крај  еластичне  опруге  причвршћен  је  тас  са  теговима,  при  чему  је  период

вертикалних осцилација  sT 5,01  .  Када се на тас стави додатни тег,  период вертикалних

осцилација је sT 6,02  . За колико се издужи опруга када се стави додатни тег? (Узети да је

2
81,9

s

m
g  )   

6. Полупречник Земље је око 3,7 пута већи од полупречника Месеца, док јој је маса већа 81 пут
од  масе  Месеца.  Колико  пута  се  разликује  период  осциловања  математичког  клатна  на
Месецу од периода истог тог клатна на Земљи?

      
7. Од конца  дужине  3,15m треба направити  три  математичка  клатна  тако да  период једног

клатна буде два пута мањи од периода другог, а два пута већи од периода трећег и при том
искористити цео конац. Колике треба да су дужине ова три клатна? 

      
8. Тачка  вешања  математичког  клатна  креће  се  у  вертикалној   равни  сталним  убрзањем

2
2

s

m
a  ,  усмереним  хоризонтално.  Колики  је  однос  периода  осциловања  тог  клатна  и

периода осциловања када његова тачка вешања мирује? Узети 2
10

s

m
g  .  

9. Укупна енергија механичког осцилатора је 10 Ј. Ако је маса осцилатора 200g одредити 
       а) брзину којом осцилатор пролази кроз равнотежни положај; 

       б) потенцијалну енергију осцилатора у положају кроз који осцилатор пролази брзином 
s

m
6 . 

10. Клатно дужине 4 m  има на свом крају обешену куглу масе 5 kg . Колики рад треба извршити
да би се клатно помакло из његовог вертикалног положаја у хоризонтални положај? Колика
ће бити брзина и кинетичка енергија кугле у часу када пролази кроз најнижу тачку ако се
клатно пусти из хоризонталног положаја?  
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1. Са светионика  су истовремено  упућени  звучни  таласи  кроз  воду и  кроз  ваздух.  На
броду су  ови  таласи  примљени  у  размаку  од  st 15 . Одредити  растојање  између

брода и светионика. Брзина звука у води је 
s

m
14601  , а у ваздуху 

s

m
3402  . 

2. Растојање пријемника од радио – станице износи  kmd 100 , док растојање слушаоца
од тог пријемника износи  x . Колико треба да је растојање x  да би време простирања
радио-таласа  до  пријемника  и  време  простирања  звучног  таласа  до  слушаоца  били

једнаки? Брзина звука је 
s

m
Z 335  , а радио-таласа 

s

km
rt 300000 .

     
3. Звучни таласи из извора, који осцилује са периодом  sT 001,0 , почињу истовремено

да се простиру кроз средину 1 и средину 2. Растојање од S=1km звучни талас који се
простире кроз средину 1 прелази за време које је за 2,25s краће од времена које је
потребно да исто растојање пређе талас који се креће кроз средину 2. Таласна дужина
звучног  таласа  кроз  средину 1  је  m45,11  .  Одредити  брзине  простирања звучних
таласа у датим срединама. 

4. Са подморнице која зарања вертикално надоле (према дну) константном брзином  ,
емитује се звучни сигнал у истом правцу и смеру. Сигнал траје st 10  . Сигнал се враћа
после  одбијања  од  дна  и  време  током  којег  се  он  прима  на  подморници  износи

st 996,0 . (Обратите пажњу, ово није време после којег се он прима, већ време током
којег сигнал бива регистрован на подморници.) Брзина звука у морској води износи

s

m
z 1550 . Дно је хоризонтално. Наћи брзину зарањања подморнице. 

      
5. Ако се дужина ваздушног стуба у затвореној цеви на једном крају повећа за 10%, за

колико процента ће да се промени основна резонантна фреквенција овог стуба?

6. Отворена стаклена цев делимично је потопљена у течност нормално на њену слободну
површину.  Најмања  фреквенција  на  којој  резонира  ваздушни  стуб  у  цеви  је

Hz34001  .  За  колико треба  скратити  ваздушни  стуб   у  цеви да  би  резонирао  на

најмањој фреквенцији од Hz50002  . Брзина звука је 
s

m
z 340 .

7. Ваздушни стуб затворен на оба краја даје звук чији први хармоник има фреквенцију

Hz500 . Одредити дужину овог стуба ако је брзина простирања звука 
s

m
z 330 .

8. Ако се затегнута жица скрати за 0,1 m њена основна фреквенција се повећа 1,5 пута.
Израчунати првобитну дужину жице под претпоставком да је сила затезања жице иста
у оба случаја.

9. Челична жица дужине  l = 0,5m и пречника d =0,1mm, затегнута је тегом масе m =15kg. 

Колика је фреквенција основног тона? Густина челика је 3
7800

m

kg
 .

10. Колико  пута  се  промени  фреквенција  основног  тона  затегнуте  жице  ако  се  њена
дужина и сила затезања повећају за 44%?
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1. Метак испаљен из пиштоља лети брзином 
s

m
200 . Колико пута ће се  променити

висина  тона  звиждања  метка  који  чује  непокретни  посматрач  поред  кога  метак

пролети. Узети да је брзина звука 
s

m
z 333 .

2. Слепи миш који лети у правцу нормалном на зид емитује  ултразвук  учестаности
Hz450000  .  Које две учестаности прима слепи миш? Брзина звука у ваздуху је

s

m
z 340 , а брзина слепог миша 

s

m
6 .

3. Два воза  иду један другом у сусрет брзинама  
h

km
721   и  

h

km
542  .  Први воз

емитује  звучни  сигнал  фреквенце  Hz6001  .  Наћи  учестаност  звука  који  чује
путник у другом возу:  а) пре сусрета возова;   б) после сусрета возова

  
4. Ауто крећући се ка непокретној  препреци емитује  звук фреквенције  Hz50000  .

Истовремено региструје одбијене звучне таласе фреквенције  Hz6000 . Колика је

брзина аутомобила? Брзина звука је 
s

m
z 330

5. Фреквенција  звучног извора износи  Hz10000  .  Према звучном извору креће се

слушалац брзином  
s

m
100 . Колика ће бити фреквенција звука који чује слушалац

у току кретања ка звучном извору, а колика је у току удаљавања од њега? 

6. Којом брзином би требало да се  слушалац приближава звучном извору да би се
фреквенција примљеног звука повећала два пута?  Колика би била фреквенција звука
који би чуо слушалац кад би се звучни извор удаљавао од слушаоца брзином  звука?

7. Посматрачу  који  слуша  атомобилску  сирену,  причињава  се  да  јој  је  фреквенција

виша кад се аутомобил приближава  
8

9
 пута. Одредити брзину аутомобила узимајући

да је брзина звука у ваздуху једнака  
s

m
z 340 .   Одредити брзину аутомобила у

случају  када  је  сирена  непокретна,  а  посматрач  се  налази  у  аутомобилу,  најпре
приближавајући се, а затим удаљавајући се од сирене. 

8. Ултразвучни  извор  сонарног  састава  разарача  ради  на  фреквенцији  kHz500  .
Израчунати  брзину  удаљавања  подморнице  на  основу  података  да  је  разлика
фреквенција  између  емитованог  звука  из  разарача  и  звука  рефлектованог  од

подморнице 400Hz. Разарач мирује, а брзина звука у морској води је 
s

m
z 1450 .



9. Ауто се  креће по правом путу  брзином  
h

km
721  .  За њим иде други  аутомобил

брзином  
h

km
1082  ,  емитујући  звучни  сигнал  фреквенције  Hz9000  .  Колику

фреквенцију чују путници првог аута?  Брзина звука је 
s

m
z 330 .

10. Аутомобил се креће правим путем сталном брзином  
h

km
72 . На путу се налази

посматрач који мирује. Ако аутомобил даје сиреном звучни сигнал у трајању st 3
колико ће износити време чујности  сигнала од стране посматрача:
а) Када му се аутомобил приближава
б) Када се аутомобил од њега удаљава

Брзина звука је 
s

m
z 340 .
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1. Квадрат од картона странице a =10 cm, постављен је паралелно са вертикалним зидом
на растојању од d=1m. Квадрат је осветљен тачкастим извором који лежи на правој
која је нормална на раван квадрата и пролази кроз тачку пресека његових дијагонала.
Удаљеност извора од квадрата је l = 1m. Одреди површину сенке квадрата на зиду. 

2. Испред кутије од непровидног материјала, дужине  l = 20cm, са малим отвором, на
растојању  од  d=8m,  постављен  је  светао  предмет  висине  P=2m.  Колика  ће  бити
висина сенке овог предмета  на зиду кутије?

3. Изнад  сточића  облика  квадрата  виси  упаљена  сијалица,  као  што  је  приказано на
слици. Колика је површина његове сенке?

0

4. Глумица седи за тоалетним столом испред вертикално постављеног равног огледала.
У „висини очију“ глумице лети мува. Ако је растојање муве и огледала cmp 151  , а

глава  глумице  се  налази  на  cmp 451   од  огледала,  одредити  растојање  између
глумице и лика муве у огледалу. 

5. Човек седи на mp 21   испред равног огледала и у њему види слику која виси на зиду
1,5m иза његове главе. Колико је удаљен лик слике од човекових очију?

6. Вертикални штап  дужине  P=60cm налази  се  испред равног  огледала  на  растојању
0,4m. Колико је растојање између највише тачке штапа и најниже тачке лика?

7. Два паралелна огледала окренута су једно према другом на растојању 1 m.  Предмет
је удаљен 40 cm од левог огледала. На ком растојању од предмета се налазе његова
два најближа лика у левом огледалу?

8. Кошаркаш  висок P=202cm  стоји  испред  равног  огледала.  Огледало  виси  на
вертикалном зиду. Да ли ће кошаркаш моћи да види у огледалу цело своје тело, ако је
огледало дугачко H= 1 m?

9. Мали  предмет  се  налази  између  два  равна  огледала,   постављена  под  углом  од
060 ,  на  растојању  d=8  cm  од  линије  пресека  огледала.  На  ком  међусобном

растојању x се налазе први имагинарни ликови предмета у огледалима?

10. Угаона висина Сунца (у астрономији се означава са  h  ) над хоризонтом 21.марта у
подне, у неком Београдском  насељу износила је h=45º. Нађите угао под којим треба
поставити равно огледало према хоризонту, да Сунчев зрак пада вертикално на дно
неког бунара у том насељу. 

1m

1m

1m
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1. Реалан лик предмета који даје конкавно огледало увећан је три пута.  Када се предмет
одмакне за  cmp 80 ,  његов лик је умањен два пута у односу на предмет. Одредити
жижну даљину огледала.

2. Предмет  се  налази  на  растојању  p=15cm од  темена  конкавног  огледала  на  главној
оптичкој оси. Стваран лик предмета се добије на растојању l=30cm од огледала. На коју
страну и за колико ће се померити лик предмета, када се предмет приближи огледалу за
 p=6cm?

3. Сунце се налази на оптичкој  оси сферног испупченог огледала. Ако је жижна даљина
огледала cmf 20 , где ће се формирати лик Сунца? 

4. Светли  предмет  се  налази  на  растојању  p=100cm од  сферног  испупченог  огледала
полупречника кривине r = 60cm. За колико треба померити предмет и  у ком правцу да би
се добио два пута већи лик него што је био у првобитном случају?

5. Лик  предмета  у  издубљеном  огледалу  је  3  пута  мањи  од  предмета.  Ако  предмет
приближимо за cmp 15  огледалу лик ће бити 1,5 пута мањи од предмета. Наћи жижну
даљину огледала.

6. Предмет се приближава огледалу жижне даљине mf 1 , крећући се равномерно брзином

s

m
2 .  У  једном  тренутку  предмет  се  налазио  на  растојању  mp 10  од  огледала.

Одредити средњу брзину и смер кретања лика у временском интервалу од 2s од уоченог
тренутка.

7. Од предмета висине cmP 1  добије се помоћу конкавног огледала нестваран лик висине
cmL 3 . Када се предмет одмакне за  cmp 2  од огледала добије се лик исте висине,

али стваран и обрнут. Одредити жижну даљину огледала.

8. Светао предмет се налази на растојању  rp 3 од темена издубљеног сферног огледала
полупречника  кривине  r .  Колико  пута  ће  се   повећати  величина  лика  предмета  у
огледалу ако се његов полупречник кривине повећа два пута?

9. Два једнака издубљена сферна огледала, жижних даљина mf 3,0  постављена су једно
наспрам другог на растојању fd 5 , тако да им се оптичке осе поклапају. На растојању

mp 5,0  од једног огледала налази се светао предмет, величине cmP 2 . Где се налази
лик  предмета  у  односу на  ближе огледало  који  ствара  светлосни  сноп  ако  се  одбије
најпре од ближег огледала, затим од даљег? Колика је величина овог лика?

10. Испред конкавног огледала (слика)  налази се на оптичкој  оси предмет на удаљености
cmp 30  од темена огледала Т. Ако је cmTA 2  и cmBD 20 , одредити удаљеност лика

од темена огледала и увећање лика. Тачка C је центар кривине огледала.
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1. Лик предмета који даје танко расипно сочиво умањен је два пута. Ако се предмет одмакне за
cmp 50 , лик је умањен три пута у односу на предмет. Наћи жижну даљину овог сочива.

2. Реалан лик предмета који даје танко сабирно сочиво умањен је 1,5 пута. Ако се предмет
помакне сочиву cmp 40 , лик је увећан два пута у односу на предмет. Одредити оптичку
јачину сочива.

     

3. Растојање имагинарног лика од предмета код сабирног сочива је 60cm. Величина лика је
три пута већа од величине предмета,  а упола мања од жижне даљине сочива. Колика је
величина предмета?

      

4. Предмет је на растојању cmp 301   од сабирног сочива жижне даљине  cmf 10 . Како и
колико треба померити предмет да би се његов лик приближио сочиву за cml 3 .

5. Увеличање  оштрог  реалног  лика  који  се  добија  помоћу  танког  сабирног  сочива  износи
51 U . Ако се предмет приближи сочиву за cmd 2 , увеличање оштрог реалног лика биће
102 U . Колика је жижна даљина тог сочива?

     

6. Испред танког сабирног сочива, жижне даљине cmf 10 , постављен је предмет величине
cmP 2 .

а)  Где треба поставити предмет да би се добила његова реална слика величине cmL 8 ?
б) Колика ће бити и каква слика овог предмета ако се уместо сабирног  сочива употреби
расипно сочиво?

     

7. Када је предмет удаљен од сочива 4 жижне даљине cmf 151   добија се јасан лик предмета
на заклону.  Ако на истом месту заменимо сочиво другим,  чија је жижна даљина упола
мања од жижне даљине првог сочива. За колико треба  приближити заклон сочиву, да би
лик предмета на заклону поново био јасан?

     

8. При неком положају предмета лупа даје увећање 4 пута. Како ће се променити увећање
(израчунати) ако се растојање од предмета до лупе смањи 1,5 пута.

9. Растојање светлог предмета од заклона је md 5,2 . Колика је жижна даљина танког сочива
и где га треба поставити, да би лик био увећан 4 пута? Размотрити све случајеве.

     

10. Два сабирна сочива жижних даљина cmf 131   и cmf 152  , налазе се на заједничкој оси.

Растојање између сочива износи  cmd 57,41  Предмет се налази на растојању cmp 501 
од првог сочива. На ком растојању од другог сочива се добија лик предмета?
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1. Светли  предмет налази  се  на  растојању p1 = 20cm од танког  сабирног  сочива жижне
даљине  f1  =12 cm.  Паралелно сабирном сочиву на истој  оптичкој  оси налази се танко
расипно  сочиво  на  растојању  d  =  28  cm,  чија  је  жижна  даљина  f2  =22  cm.  Нађите
удаљеност коначног лика од првог сочива и укупно увећање које даје овај систем сочива.

2. Растојање  од  осветљеног  предмета  до  екрана  је  d  = 1  m.  Сочиво  које  је  постављено
између њих даје јасан лик предмета на екрану за два положаја. Растојање између та два
положаја је d1 = 0,2m. Наћи жижну даљину сочива.

3. Приликом бријања, неком човеку је најповољније ако му је лице удаљено од огледала
30cm. Какве наочаре (које жижне даљине, сабирне или расипне) би ви препоручили том
човеку приликом читања текста? Даљина јасног вида износи 25 cm. Уколико су сочива на
истој, оптичкој оси и близу једно другом, онда важи: 

     
nos fff

111
     где је ( fs ) жижна даљина система састављеног од очног сочива   (fо ) и 

      сочива наочара ( fn  ) 
  

4. Испред танког сабирног сочива, жижне даљине f =25cm, налази се предмет висине P=3cm,
на удаљености  p1 = 20cm од сочива.  Са исте стране сочива на којој се налази предмет
постављено је равно огледало на удаљености  d  = 35cm од сочива. Одредити положај и
висину реалног лика предмета.

5. На растојању p1 = 30cm испред танког сабирног сочива жижне даљине f1 =20cm налази се
светли предмет. Иза овог сабирног сочива, на истој оптичкој оси, налази се друго танко
сабирно сочиво жижне даљине  f2  =4cm. Израчунати растојање између сочива за случај
када је коначни лик реалан и једнак предмету.

6. Танко  сабирно  сочиво  жижне  даљине  f1  =15  cm  даје  реалан  лик  неког  предмета  на
растојању l1 = 35cm. Ако се поред тог сабирног сочива стави расипно сочиво тако да се
оба сочива додирују, лик истог предмета остаје реалан и помери се од система сочива на
даљину l2 = 40cm. Израчунати жижну даљину расипног сочива.

7. За одређивање жижне даљине испупченог  сферног  огледала О1 користи се експеримент
чији су елементи приказани на слици. Равно огледало О2 помера се дуж осе  сферног
огледала све дотле док се ликови предмета P у оба огледала не поклопе, при чему су
растојања cma 30  и cmb 10 . Колика је жижна даљина сферног огледала?

8. За одређивање жижне даљине издубљеног сферног огледала О1 користи се експеримент
чији су елементи приказани на слици. Испред сферног огледала поставе се  два предмета
P1 и P2  и равно огледало О2 . Равно огледало О2 и предмет P2 померају се дуж осе сферног
огледала све дотле док се ликови предмета P1 и P2  у оба огледала не поклопе. При овоме
је  добијено да су  растојања  cma 30 ,  cmb 25  и  cmc 6 .  Колика  је  жижна даљина
сферног огледала?



9. Танко сабирно сочиво од 5 диоптрија налази се уз танко расипно сочиво тако да им се
оптичке осе поклапају. Овакав систем даје реалан лик неког предмета исте величине ако
је удаљеност предмета и лика d = 2,4m. Колика је жижна даљина расипног сочива?

10. Два танка сабирна сочива, једнаких жижних даљина ( cmff 4521  ) налазе се једно уз
друго, тако да им се оптичке осе поклапају. 

    а) Колика је еквивалентна жижна даљина овог система сочива? 
    б) Колика треба да буде оптичка моћ трећег сочива, које је потребно поставити уз ова два,
        да би се овакав систем сочива понашао као расипно сочиво жижне даљине cmf e 63,11 ?
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1. На  динамометру  виси  куглица  масе  8g,  наелектрисана  количином  наелектрисања
Cq 710 .  Када  се  испод  ове  куглице  постави  друга  куглица  количине  qq 101  ,

динамометар показује силу 90 mN. Колико је растојање међу куглицама, ако оне леже на

истом вертикалном правцу. Узети да је  2
81,9
s

m
g  .

2. Две лаке мале куглице налазе  се у ваздуху на међусобном растојању 30 cm и садрже
једнаке  количине  наелектрисања  1µC.  Колика  је  резултујућа  сила  којом  ове  куглице
делују  на  трећу,  ако  је  она  од  обе  куглице  удаљена  10 cm3 ?  Наелектрисање  треће
куглице  је 2 µC. 

3. Две куглице једнаких маса  gm 10  и наелектрисања висе о концима једнаких дужина
ml 3,0 .  Колика су ова наелектрисања ако се куглице после успостављања равнотеже

налазе на растојању md 2,0 ? Узети да је  2
81,9
s

m
g  . 

4. Две проводне куглице једнаких пречника и густине окачене су у заједничкој  тачки на
непроводним нитима дужина ml 2,0 . Куглице се додирују. Затим се куглицама доведе
укупно наелектрисање nCq 120 , услед чега се куглице одбијају тако да је угао између
нити 600. Колика је маса куглица? 

5. Четири  по  модулу  једнака  наелектрисања  nCq 20 ,  два  позитивна  и  два  негативна,

распоређена су у теменима квадрата странице  cma 40 . Одредити силу која делује на
наелектрисање nCq 200   постављено у центру квадрата.

6. У  теменима  квадрата  налазе  се  наелектрисане  куглице  Cq 9
1 102  ,  Cq 9

2 104  ,

Cq 9
3 103    и Cq 9

4 104  . Ако је страница квадрата 20 cm, одредити резултујућу

силу која делује на куглицу наелектрисања 3q . Куглице су у вакууму.

7. О неистегљиву нит је окачена куглица масе gm 72,14  која је наелектрисана са Cq 2 .
Када  се  куглици  принесе  одозго  иста  таква  куглица,  сила  затезања  се  смањи 4  пута.

Одредити растојање између центара ових куглица. Узети да је  2
81,9
s

m
g  .

8. Две  металне  куглице  истих  маса  gm 3  и  полупречника,  леже  једна  на  другој  у
вертикалној  цеви  направљеној  од  изолатора.  Полупречник  цеви  је  тек  нешто  већи  од
полупречника куглице, тако да се оне могу слободно кретати. Када се куглицама пренесе
извесна количина наелектрисања, горња куглица се одвоји од доње и лебди на висини од
4cm,  рачунато  као  растојање  између  њихових  центара.  Колика  је  укупна  количина
наелектрисања предата куглицама?

9. Два наелектрисања  q1 и q2  налазе се на растојању a =10cm. Одредити
силу која  делује  на  наелектрисање  q3=2*10-9C ако  се  оно  постави  у
тачку А, односно тачку В (слика). Тачке А и В су на растојању a и од
q1 и од q2, а вредности наелектрисања су

            а) q1=q2=q3;
            б) q1=q3= - q2.

10. Три наелектрисане куглице чије су количине наелектрисања  q1=3nC,
q2=-3nC и q3=-3nC налазе се на истој првој (приказано на слици) где је cmr 3 . Колики је
интензитет силе која делује на куглицу наелектрисања q2 ако се куглице налазе

            а) у ваздуху;
            б) у води?             
           Релативна диелектрична пропустљивост
           за воду је 81r
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1. Три наелектрисања nCqA 2 , nCqB 3  i nCqC 4  леже на истој правој на међусобним

растојањима (са лева на десно) cmAB 4  и cmBC 6 . Колика је јачина поља у тачки D

која је удаљена од тачке C  за cm10 , као на слици. 

2. Четири наелектрисања nCq 5,11  ,  nCq 12  ,  nCq 23  , nCq 34   су распоређена у темена
делтоида.  Краћа дијагонала дужине 2c=20cm дели дужу дијагоналу  d=30 cm у размери

2:1: ba . Колика је јачина електричног поља у тачки О пресека дијагонала? 

      
3. У  два  темена  једнакостраничног  троугла,  странице  cma 20 ,  налазе  се  два  тачкаста

наелектрисања од 10nC, а у трећем темену тачкасто наелектрисање од -10 nC. Колика је
јачина електричног поља и како је оно усмерено у тачки која се налази у тежишту датог
троугла.

      
4. Четири тачкаста наелектрисања распоређена су као на слици.  pCq 41  ,  pCqq 443  .

Одредити наелектрисање 2q  тако да вектор електричног поља  E


 у тачки О има правац и
смер као на слици. Ако је cma 3  , одредити интензитет вектора E


 у тачки О.

5. Дато је наелектрисање Cq 91033,33    и  cma 11 . Наелектрисања су распоређена као

на слици. Одредити  јачину електричног поља у тачки А.
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6. Дато је наелектрисање Cq 91040   и  cma 10 . Наелектрисања су распоређена као на

слици. Одредити  јачину електричног поља у тачкама А и В. 

7. У теменима правоугаоника са страницама a2  и a  ( a =10cm) налазе се наелектрисања +q.
Одредити  јачину електричног поља  у тачки на половини дуже странице  ако је  q=1μC.
Наелектрисања су у ваздуху.

8. Три  наелектрисања  nCq 41  ,  nCq 52   и  nCq 103   налазе  се  у  теменима
једнакостраничног  троугла  странице  cma 40 .  Одредити  јачину  поља у  тачки  која  се
налази на средини странице између наеллектрисања 1q  и 2q .

9. У тачки А јачина електричног поља је 36 
C

N
, а у тачки В је 9

C

N
( слика). Одредити јачину

поља у тачки С која је на средини растојања између тачака А и В.

10. Два позитивна тачкаста наелектрисања q1 и q2, налазе се на растојању r  = 15cm. У тачки А
између њих, која је удаљена за x=5cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног
поља је нула. Наћи однос q1 / q2.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.11

1. Тачкаста  наелектрисања  nCq 151   и  nCq 152   су  међусобно  удаљена   l=17cm.
Израчунати електричне потенцијале у тачкама А, B и C, слика, где је l1=5cm и l2=10cm. 

2. Две  металне  лопте  једнаких  полупречника  cmr 10 ,  наелектрисане  су  количинама
електрицитета nCq 21   и nCq 82  . Колики је рад потребно уложити у померање једног
електрона из тачке А у тачку В? Да ли овај рад зависи од облика путање?

3. Две  металне  лопте  једнаких  полупречника  r =0,1m,  наелектрисане  су  количином
електрицитета nCq 11   и nCq 22  . Лопте се налазе  на растојању md 1 . 

а) Колики је потенцијал на површини сваке лопте ако се дозволи кретање лопти до њиховог
додиривања?
б) Колики ће рад извршити електричне силе ако се занемари њихов међусобни утицај?
в) Колики ће тада да буде потенцијал сваке лопте?
г) Шта би се десило када би се лопте спојиле металним проводником?
д) Шта би се десило кад би се једна од лопти спојила са земљом?

4. Четири једнака наелектрисања Cq 40  налазе се у теменима квадрата ma 2 . Колики је
потенцијал поља на растојању a2  од центра квадрата у продужетку једне дијагонала?

 
5. Колики је напон између почетне и крајње тачке путање на којој електрон повећа своју

брзину од 20000
s

km
на 50000

s

km
?

6. Две истоимене куглице налазе се на растојању cmr 25 . Куглице су наелектрисане истом
количином  наелектрисања  и  узајамно  делују  силом  .1 NF  До  ког  потенцијала  су
наелектрисане куглице ако им је полупречниок cmR 5,0 ?

7. У  тачкама  А(0,0)  и  В(20cm,0)  правоуглог  координатног  система  налазе  се  тачкаста
наелектрисања pCqA 3  и pCqB 2 . 
а) Одредити координате тачке С у којој је електрично поље једнако нули. Израчунати 
    потенцијал у тој тачки
б) Одредити координате тачака на x - оси D и F у којима је потенцијал једнак нули.  
    Одредити векторе електричног поља у тим тачкама.
 

l l
1

Aq
1
l
1

l
2

l
2

q
2

C

B



8. На великом растојању од кугле, чији је потенцијал V990  и полупречника cmr 15 ,
налази се електрон. Колики рад треба уложити да се електрон пренесе у тачку поља која је
од површине кугле удаљена за cmx 5 ?

9. Метална лопта тежине 3N наелектрисана је количином наелектрисања Cq 4,0 . Колика
је  потенцијална  разлика  између  површине  лопте  и  тачке  која  је  удаљена  за  величину
полупречника  од  њене  површине?  Густина  метала  од  ког  је  лопта  направљена  износи

2700 3m

kg
.  

10. Три  тачкаста  наелектрисања  pCq 101  ,  2q  и  3q  налазе  се  у  вакууму  у  теменима

једнакостраничног троугла странице ma 3 . 

а)  Одредити наелектрисања 2q  и 3q  тако да електрично поље у тежишту троугла буде 
     једнако нули. 
б)  За вредности израчунате под а) израчунати рад при избацивању тачкастог 
     наелектрисања   pCq 1  из бесконачности у тачку О.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.12

1. У  ваздушни  плочасти  кондензатор  са  растојањем  између  плоча   cmd 6,1 ,стављена је
парафинска плоча 2r   тако да потпуно попуњава простор  између плоча. За колико је
потребно повећати растојање између плоча да би се капацитет кондензатора вратио на
вредност  пре уношења диелектрика?

2. Три  кондензатора  имају  по  једну  облогу  уземљену.  Њихови  су  капацитети  mFC 11  ,

mFC 32  ,  mFC 53   и међу њиховим облогама владају напони VU 1801  ,  VU 1602   и

VU 2103  .  Изоловане  облоге  кондензатора  се  међусобно  споје  кратком  проводном
жицом. Одредити:
а) Колики се напон успоставља међу облогама?
б) Колика се количина електрицитета налази сакупљена на облогама сваког кондензатора?

3. Растојање између плоча равног ваздушног кондензатора износи  d=1,5*10-3 m,  површина
сваке плоче је  S=  2*10-2 m2 , а наелектрисање  q=1,6*10-8 C.  За колико се промени напон
између облога кондензатора, ако се истовремено наелектрисање и растојање између облога

повећају два пута. Диелектрична константа вакуума  је 
m

F12
0 1085,8  .

4. Три кондензатора pFC 1001  ,  pFC 2002  ,  pFC 3003   везана су редно и прикључена на

електрични  извор  напона  VU 1000 .  Колики  су  напони  на  крајевима  појединих
кондензатора?  Коликим  количинама  електрицитета  су  они  наелектрисани?  Који  би  од
кондензатора најпре „пробио“ у случају да нису предвиђени за виши напон?

5. Напон на кондензатору капацитета 0,6 F  је 300V, а на кондензатору капацитета 0,4 F  је 150V.

Ако их спојимо редно колика ће количина наелектрисања прећи са првог на други кондензатор? 

6. Кондензатор непознатог капацитета наелектрисан до напона 1000 V спојен је паралелно с

другим кондензатором чији је капацитет 2 F , а напон на облогама 400 V. Одредити капацитет

првог кондензатора ако је  после спајања на облогама успостављен  напон од  470 V.  Одредити
укупну количину електрицитета на облогама.

7. Плочасти кондензатор је образован од две металне плоче чија је површина  23cmS  ,  а
које су размакнуте на растојање mmd 2 . Кондензатор је прикључен на напон VU 18 .
Када се између кондензаторских облога постави стаклена плоча дебљине 2mm, капацитет
кондензатора увећа се 4,8 пута. Израчунати колика је количина електрицитета на плочама
кондензатора пре и после уношења стакла. 

8. Колико пута ће се променити наелектрисање кондензатора  3C  при пробоју кондензатора

2C , ако су кондензатори FC 21  , FC 22   и FC 43   везани као на слици.



9. Нађите капацитет кондензатора  C , ако је батерија кондензатора на напону  VU 220 , а
укупна количина наелектрисања на њој је mCq 64,1 .

  

10 . Колико једнаких кондензатора FC 40 треба везати на ред са кондензатором капацитета
FC 241   да би еквивалентни капацитет целог система кондензатора био FCe 6 ?



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.13

1. Колики  је  период  осциловања  математичког  клатна дужине  ml 8,0  чија
куглица има масу gm 3 , а садржи наелектрисање nCq 400 , ако се клатно
налази  између  две  равне  паралелне  вертикалне  металне  плоче  чије  је
међусобно растојање cmd 50  и између којих влада напон U= 1800V.

2. Између  две  равне  паралелне  металне  плоче  чије  је  међусобно  растојање
cmd 50 ,  налази се математичко клатно дужине  ml 4,0 .  Метална куглица

клатна  има  масу  gm 2  и  садржи  негативно  наелектрисану  куглицу
nCq 300 . Колики ће бити период осциловања клатна ако се међу плочама

успостави напон U= 1800V при чему је горња плоча наелектрисана позитивно?
Колики  ће  бити  период  осциловања  клатна  ако  је  његова  куглица
наелектрисана  количином  електрицитета  nCq 300 ,  под  условом  да  су
остале околности неизмењене.

3. Хоризонтално постављене облоге кондензатора потопљене су у уље,  чија је

густина 3
800

m

kg
 , при чему је горња плоча негативно наелектрисана. Напон

између  облога  је  U=10V,  а  растојање  између  њих  cmd 5 .  Позитивно
наелектрисана куглица количине наелектрисања nCq 10 , масе kgm 610  и

запремине 310mmV  , закачена је на средини између плоча. У неком тренутку

она  добије  брзину  
s

m
5,10  ,са  смером  наниже  (према  позитивно

наелектрисаној  плочи).  Колики ће  укупан  пут  прећи,  ако  се  занемари  сила
отпора?  (g=10N/kg)

4. Кап  уља  полупречника  1 m ,  која  носи  на  себи  два  електрона  је  у  стању
равнотеже у пољу хоризонтално постављеног равног кондензатора напона од

820V.  Растојање  између  плоча  је  8mm .  Густина  уља  је  3
2108
m

kg
 .

Одредити наелектрисање електрона.

5. Протон наелектрисања  Cq 19106,1   и масе  kgm 271067,1  , налази се на

растојању md 3,0 од аноде и креће се ка њој дуж линија силе. Брзина протона

на том растојању била је 
s

m
50000  . Ако је јачина електричног поља у коме

се креће протон  
C

N
E 5,0 , наћи удаљеност протона од аноде после времена

од st 120 . 

6. Електрон  улеће  у  раван  кондензатор  паралелно  плочама,  чије  је  поље

cm

V
E 60 .  Наћи  промену  брзине  електрона  у  моменту  његовог  изласка  из

кондезатора,  ако  је  Ce 19106,1  ,  kgm 31101,9  ,  почетна  брзина

s

m7
0 102 , а дужина  плоча кондензатора mL 06,0 .  



7. Узан  сноп  електрона  са  енергијом  1600еV  улеће  у  средину  хоризонталног
равног  кондензатора  .  Какав  мора  бити  минималан  напон  међу  плочама
кондензатора  да  електрони  не  би  изашли  ван  дејства  електричног  поља
кондензатора? Дужина плоче је cmL 2 , а растојање међу плочама је cmd 1 .
( JeV 19106,11  )

8. Електрон се креће по правцу (дуж) линија сила хомогеног  електричном поља,

чија је јачина 1,2 
m

V
. Колико растојања он пређе до потпуног губитка брзине,

ако је његова почетна брзина 1000 
s

km
? Колико ће времена трајати тај прелет?

( kgm 31101,9  , Ce 19106,1  )

9. Eлектрично  поље  које  образују  две  паралелне  плоче,  које  се  налазе  на
растојању  cmd 2  једна  од  друге,  имају  разлику  потенцијала  VU 120 .
Колику брзину добија електрон под дејством поља, пролазећи дуж линија сила
пут mms 3 .

10. Математичко клатно чија куглица има масу  gm 1 налази се у електричном
пољу кондензатора чије су плоче равне и у хоризонталном положају. Период
осциловања  клатна,  када  кондензатор  није  наелктрисан  износи  sT 628,01  .
Ако  се  куглица  клатна  наелектрише  позитивно  па  се  позитиван  пол
електричног извора веже за горњу,  а негативан за доњу плочу,  тада период
осциловања износи  sT 314,02  .  Колика електрична сила делује  на куглицу
клатна.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.14

1. Кроз проводник попречног пресека 24mmS  протиче електрична струја  сталне јачине
I  =  10A.  Колика  је  концентрација  слободних  електрона  у  проводнику  ако  њихова

средња брзина усмереног кретања кроз проводник износи 
s

mm
27,0 ?

2. а) При поласку аутомобила, његов акумулатор даје струју чија је јачина  AI 1201    у

току времена st 31   ( за то време бензински мотор проради). Овај акумулатор се затим

пуни  струјом  јачине  AI 52   из  динамо  машине.  Колико  ће  трајати  пуњење
акумулатора до првобитног стања?
б)  Колику  струју  сталне  јачине  може  акумулатор  дати  у  току  времена  min10t
(пражњење акумулатора је равномерно) ако је његов капацитет Ahq 30 ?

3. Два проводника су направљена од бакра тако да је дужина једног проводника два пута
већа од дужине другог, а његова дебљина два пута мања него дебљина другог. Колики
је  отпор  другог  проводника  ако  је  отпор  првог   71R ?  Проводници  су  кружног
попречног пресека.

4. Израчунати  тежину  гвоздене  шипке  попречног  пресека  22mmS   ако  је  њен

електрични отпор  3R , а специфична отпорност  m 810*12 .

5. Однос маса двају проводника је k
m

m


2

1
. Отпори проводника имају једнаке вредности.

Ако  су  густине  материјала  од  којег  су  проводници  1D  и  2D колики  је  однос
специфичних отпора? Дужине проводника су једнаке.

6. Како  се  односе  дужине  двају проводника  једнаких  отпора  ако  им пречници  стоје  у

односу 3
2

1 
d

d
? Специфични отпори су m 8

1 10*78,1  и m 9
2 10*45,4 .

7. Кроз проводник, попречног пресека 24mmS  , протиче електрична струја сталне јачине
AI 3 .  Колика  је  средња  брзина  усмереног  кретања  слободних  електрона  кроз

проводник ако је њихова концентрација у проводнику 3
28 1

108,4
cm

n  ?

8. Алуминијумски  проводник,  дужине  ml 1 ,  има  попречни  пресек  кружног  облика,
површине 216mmS  . Истом проводнику  се ковањем  промени попречни пресек тако
да има попречни пресек квадратног облика, а да му дужина остане иста. За колико се
промени отпорностовог проводника?

9. Бакарна  жица  је  истегнута  тако  да  јој  је  дужина  повећана  два  пута.  Електрична
отпорност  те  жице  након  истезања  износи   82R .  Колика  је  била  електрична
отпорност  ове  жице  пре  истезања,  ако  је  њена  запремина  током  истезања  остала
непромењена?

10. Попречни пресек алуминијумске шипке, чија је дужина  ml 5,1 , је квадрат странице
mma 6 . Колика је електрична отпорност шипке? Колики мора бити пречник бакарне

жице кружног попречног пресека , исте дужине, да би њена електрична отпорност била
једнака  електричној  отпорности  алуминијумске  шипке?  Специфичне  електричне
отпорности алуминијума и бакра су mAl  810*8,2 , mB  810*7,1 .



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.15

1. Пријемник отпорности   3000R  и реостат чије су отпорности између појединих

секција  21 ,RR  и  3R  везани  су  на  ред  и  прикључени  су  на  једносмерни  напон

VU 120 . Колике треба да будуотпорности 21 ,RR  и 3R  појединих секција реостата
тако да се при померању ручице реостата из положаја О у положаје 1,2 и 3 јачина
струје смањи за по 0,1А. 

2. На слици је приказано струјно коло са 2 електрична извора ЕМС V81  , V122  ,

чије су унутрашње отпорности у колу   5,021 rr . Елекртични извори су везани

редно, док су  отпорности отпорника у колу   1001R ,   2002R  и   1203R .

а) Колика је јачина струје која протиче кроз отпорник 3R  ?
б) Колики је напон између полова првог електричног извора?

3. Када  се  2  отпорника  непознатих  отпорности  R  вежу  редом  и  прикључе  на
електрични извор ЕМС V12 , а занемарљиве унутрашње отпорности, тада јачина
струје коју даје извор износи AI 61  . Када се ови отпорници вежу паралелно тада је
јачина ове струје 4 пута већа. Колике су вредности ових отпорности?

4. Паралелно  је  везано  10  елемената  ЕМС  2,2V  и  унутрашњег  отпора  0,3 .
Спољашњи део кола се састоји из 2 паралелно везана проводника чији су отпори 0,1
  и 0,4 . Одредити јачину струје у неразгранатом делу кола.

5.  Колику  ће  јачину струје  показивати  амперметар  и  колики  ће  напон показивати
волтметар према шеми? Отпор волтметра је   1000VR ,   4001R ,   6002R ,

V110 . Отпор волтметра занемарити. 



6. Извор ЕМС има унутрашњи отпор вредности блиске вредности унутрашњег отпора
волтметра.  Један  волтметар  прикључен  на  извор  показује  VU 101   .  Други

волтметар прикључен уместо првог показује VU 152  . Када су волтметри  спојени

редно  и  прикључени  на  извор  први  показује  VU 41  ,  а  други  VU 122  .  Наћи
вредност ЕМС.

7. Када се крајеви батерије повежу са отпорником електричног отпора  251R  јачина

струје  која  протиче  кроз  батерију  је  AI 21  .  Уколико се  овај   отпорник  замени

отпорником електричног отпора  552R  јачина струје која протиче кроз батерију

је AI 12  . Одредити јачину струје која протиче кроз батерију када се њени крајеви

повежу са отпорником чији је електрични отпор  1153R . 

8. Од отпорне жице начињен је рам правоугаоног облика са теменима А, B, C и D.
Отпор страница А D и BC  износи R , а страница АB и CD износи 2 R. Колики отпор
треба  убацити  између  тачака  А  и  C  да  би  еквивалентан  отпор  контуре  када  је
прикључена  у  коло  између  тачака  А  и  B  био  једнак  отпору  контуре  када  је
прикључена између тачака B и C када тамо нема уметнутог отпора?

9. Колику струју показује амперметар у шеми приказаној на слици? Вредност отпора
отпорника су  25,11R ,  12R ,  33R   и  74R . Електромоторна сила извора
је 2,8V, док су унутрашњи отпор извора и амперметра занемарљиви.

10. Одредити еквивалентан отпор  следећих кола:



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.16

1.  Одредити јачину електричне струје кроз сваки отпорник на шеми са слике. Вредности
отпора су  1001R ,   402R ,   603R   и  504R , а електромоторна сила извора је

V50 . Унутрашњи отпор извора је занемарљив.

2. У  електричном  колу  са  слике  милиамперметар  показује  2,8mA.  Да  ли  је  инструмент
исправан ако остали инструменти показују:   2001R ,   3002R ,   4003R ,  V21  ,

V12  . Унутрашњи отпори инструмената се могу занемарити.

3. Нађите  струје  I ,  1I  и   2I  у  разгранатом  струјном  колу  на  слици  ако  су  вредности

елемената кола познате и износе:  V201  ,  V102  ,   121 rr ,   101R ,   92R  и
 83R .



4. Три акумулатора и три волтметра, аваки унутрашњег отпора 3000, везани су по датој 
шеми. Ако су унутрашњи отпори акумулатора занемарљиви, колике напоне показују 
волтметри?  Познати су и елементи кола: V21  , V42  , V63  .

5. Израчунати јачине струја кроз сва четири отпора на слици ако су дати:  1001R ,

 2002R ,  3003R ,  4004R V11  , V22  и V33  . Отпоре извора и доводних 
водова занемарити.

6. На слици је приказано електрично коло, у коме су ЕМС извора V41   и V22  , док су 

њихове унутрашње отпорности  5,01r  и  12r . Ако је отпорност првог отпорника
 41R , колика треба да буде отпорност другог отпорника 2R  да би кроз амперметар А, 

занемарљиво мале унутрашње отпорности, протицала струја јачине 1А у смеру ВС.



7. Три отпорника , отпора 5 сваки, везани су у троугао и на сваки је прикључена батерија 
ЕМС 4,5V и унутрашњег отпора 3 као на слици. Колика је јачина струје кроз отпорнике 
и колика је струја кроз батерије при оваквој вези?

8. На слици је приказано  електрично коло у коме су ЕМС извора V1,21  , V9,12  . 

Отпорности отпорника у колу су  5,41R ,  102R  и  10R , док су унутрашње 

отпорности извора занемарљиво мале. Колику струју даје колу извор ЕМС 1 ?

9. У колу на слици је:  41R ,  22R ,  63R

а) Одредити отпор 4R  ако амперметар показује нулу
б) Колику јачину струје ће показивати амперметар ако се замене места амперметра и 
извора у датом колу?



10. У колу на слици је:  221 RR ,  53R ,  404R ,  105R , AI 4,04  , унутрашњи  
отпор извора је занемарљив. Наћи јачине струја кроз све отпорнике и ЕМС извора. 



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.17

1.  Потребно је пренети снагу 100kW на растојање 7,5 km , при чему губици на загревање
проводника  не  треба  да  пређу  3%  од  предате  енергије.  Колика  је  маса  проводника  у
случајевима када се струја преноси: 
а) под напоном од 2000 V

б) под напоном од 6000V ако је специфични отпор једнак 1,7*10-8m, а густина је 8800 3m

kg
.

2. При јачини струје  од 10А у спољашњем делу кола ослобађа се снага од 200W. Када је
јачина  струје  15А,  ослобођена  снага  износи  240W.  Колики  је  унутрашњи  отпор  извора
електромоторне силе извора и колика је јачина струје при кратком споју полова извора?

3. За коло са слике познате  су  V121  ,  mAI g 100  и  отпорности   3201R ,   1804R .

Одредити снагу коју развија извор 1 . ( gI - струјни генератор )

4. Сијалица  снаге  100W прикључена  је  на  мрежу напона  220  V.  Степен  корисног  дејства
сијалице је 10%. 
а) Колика се количина топлоте ослободи у сијалици за време од 5 часова?
б) Колика је отпорност сијалице?

5. У два једнака калориметра налазе  се једнаке масе воде и неке непознате  течности.  Обе
течности су у почетку на температури  C00 . Ако се у оба суда поставе једнаки грејачи и
вежу редно, па затим прикључе на електрични извор, температура воде се повиси на 2,50С, а
непознате  течности на  4,250С. Колика је  специфична топлотна  капацитивност  непознате
течности?

6. Извор електромоторне силе је прикључен на отпорник  41R  и при томе се на отпорнику

развија  снага  WP 51  ,  а   ако  се  прикључи  отпорник   62R  развијена  снага  износи
WP 62  . Наћи електромоторну силу извора и његову унутрашњу отпорност.

7. Електрични решо има два грејача везана паралелно. Кад се један грејач укључи, извесна 
количина топлоте се ослободи после 6 минута. Кад се укључи други грејач, иста количина 
топлоте се ослободи после 4 минута. После ког времена ће се ослободити иста количина 
топлоте када су укључена оба грејача? Напон на грејачима  све време остаје непромењен.

8. Потрошач максималне снаге Р =10 kW предвиђен је на напон VU 220 . Он је повезан 
бакарним жицама за генератор електромоторне силе V300  и унутрашње отпорности

 5,0r . Специфичнаотпорност бакра износи m 810*7,1 , а густина  31 8700
m

kg
 . 

Нађите дужину жица којима је он повезан са извором, ако је укупна тежина жица
NQ 7,11 .



9. При једносмерном напону од 10V сијалица светли одређеним интензитетом, а кроз нит 
сијалице тече струја јачине 0,3 А. Због површинског испаравања материјала, пречник нити 
се смањи за 10%. За колико треба да се промени напон напајања да би сијалица светлела 
истим интензитетом? Колика је тада јачина струје кроз сијалицу?

10. Рингла  грејача  садржи  два  грејача,  један  је  отпора  R  ,  док  је  други  отпора  2R.  При
паралелном везивању грејача, рингла се загреје тако да је њена температура за 300К виша
од температуре околине. Сматрајући да је одавање топлоте у околину сразмерно разлици
температуре рингле и околине , одредити за колико ће температура рингле бити виша у
односу на температуру околине при редном везивању грејача. Напон напајања је једнак у
оба случаја, а рингла је укључена дуго времена. 



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.18

1. Одредити  количине  наелектрисања  на  кондензаторима  са  слике  ако  је   101R ,

 202R ,  303R ,  404R ,  505R , FC 11  , FC 22  , а електромоторна сила

извора износи V5,4 . Унутрашњи отпор извора занемарити.

2. На слици је дато коло, при чему је  221 RR ,  63R , V35 ,  1r , FC 20 .
Одредити колико ће наелектрисања протећи кроз прекидач Р када се он затвори. 

3. Два једнака отпора од   100R везана су паралелно, а са њима редно је везан отпор
 2001R .  Сви  отпори  прикључени  су  на  извор  константне  струје.  На  крајевима

паралелно везаних отпора прикључен је кондензатор капацитета  FC 10 . Одредити

електромоторну силу извора , ако је наелектрисање кондензатора Cq 410*2,2  .

4. Наћи разлику потенцијала BA    између кондензаторских плоча.

5. Простор  између  плоча  плочастог  кондензатора  је  испуњен  диелектриком  релативне
диелектричне константе  2r  и прикључен је на извор електромоторне силе напона
12V  и  унутрашњег  отпора  20.  Паралелно  кондензатору  је  везан  отпорник  од
материјала  специфичне  отпорности  m 610*2 .  Дужина  отпроника  је  једнака
растојању између  плоча  кондензатора,  а  површина  попречног  пресека  му је  једнака
површини плоча кондензатора. Одредити наелектрисање које се нагомила на плочама
кондензатора ако је отпор отпорника  100R .



6. Када се паралелно кондензатору прикљученом на извор електромоторне силе прикључи 
отпорник отпорности 20, наелектрисање на кондензатору се смањи за 1,3 пута. Колико
износи унутрашњи отпор батерије?

7. На слици је  представљена шема електричног кола  са елементима  V81  ,  V62  ,

FC 31  ,  FC 52  ,   31R ,   42R ,   23R  и   54R . Узети да су унутрашњи
отпори извора занемарљиво мали и да је између облога кондензатора вакуум. Одредити:
а) Количину наелектрисања на 1C  и 2C  након успостављања стационарног стања

б) колика би додатна количина елекртицитета протекла кроз отпорник  2R ,  ако би се

простор између облога кондензатора 1C  испунио диелектриком релативне диелектричне

константе 81r . 

8. Одредите електромоторну силу извора ако је познато да се на облогама кондензатора, 
капацитета 2С и С налазе количине наелектрисања q3  и q2 . Унутрашњи отпор извора 
занемарити. 

9. До  ког  напона  ће  се  наелектрисати  кондензатор  С  који  је  везан  за  извор  струје
електромоторне силе 3,6V као на слици. Колико ће бити наелектрисање на облогама
кондензатора  ако  је  његов  капацитет  FC 2 .  Дати  су  отпори   41R ,   72R ,

 33R  и унутрашњи отпор батерије  1r . 



10. Наћи напоне кондензатора 1C  и 2C  у колу на слици ако при затварању отпора кратким
спојем струја кроз извор порасте три пута.



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.19

1. Волтметар  унутрашњег  отпора  40 има  мерни  опсег  100V.  Да  би  се  опсег  мерења
волтметра повећао на 6n  пута веже се редно са њим отпор R . Колики је овај отпор? 

2. Унутрашњи отпор  волтметра  је  k2 ,  а  горња граница  његовог  мерног  опсега  100mV .
Колика ће бити горња граница његовог новог опсега ако се употреби предотпорник чија је
вредност отпора 8 k ?

3. Мерни инструмент има отпор 20.
а) Када се тај инструмент употреби за мерење јачине струје, онда казаљка инструмента има
пун отклон при јачини струје од 20mA. Колики отпор треба да има шант ( отпор паралелно
везан са амперметром) да би пун отклон казаљке био при струји од 1А?

б) Када се тај инструмент употреби као волтметар, одреди величину предотпора ( серијски
везан отпор ) да би инструмент имао пун отклон казаљке при напону од 40V.

VRe

4. Горња граница мерног опсега амперметра је 0,5А, а његов унутрашњи отпор 4 . Колика ћр
бити горња граница његовог новог мерног опсега ако се употреби шант од 0,2. 

5. Колику отпорност треба да има шант амперметра, унутрашње отпорности  Ar , да би кроз

амперметар протицао само  
10

1
- ти део мерене јачине струје?

6. Колику отпорност треба да  има додатни отпорник,  унутрашње отпорности  V.r  да  би се

напон на његовим крајевима смањио на 
10

1
 мереног напона?

7. Галванометар унутрашње отпорности  5r  везан је на ред са отпором од  150R . Ако
се отпор  R замени отпором   501R  да би кроз галванометар текла струја исте јачине,

галванометар се мора шантирати отпором ŠR . Колика је отпорност ŠR  шанта?

8. Опсег  једног  инструмента  износи  A210  при  напону  VU 2 .  Колике  мора  да  буду

отпорности 1R , 2R ,  3R  и 4R  отпорника које би требало везати на ред са тим инструментом

да би њиме било могуће мерити напоне до VU 101  , VU 202  , VU 503   и VU 2004  . 

9. Акумулаторска  батерија  електромоторне  силе  V32  и  унутрашње отпорности   4r
везана  је  у  коло  на  ред  са  амперметром  унутрашње  отпорности   8Ar  и  једним
отпорником од  4R . 
а)  Ако  се  из  кола  искључи  отпорник  R ,  колики  отпор  ŠR  треба  везати  паралелно  са
амперметром да би он показивао три пута мању струју него у претходном случају?
б) Колики је тада напон на крајевима отпорника ŠR ?

10. Милиамперметар  унутрашње  отпорности   9,9Ar  има  опсег  100mA .  Да  би  се  опсег
мерења милиамперметра повећао на 10А веже се паралелно са инструментом, отпорникР.
Колика треба да буде његова отпорност?



VIII  РАЗРЕД
ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР. 20

1. Проводник се  налази на температури 00С. До које температуре  је  потребно загрејати
проводник да би се његова електрична отпорност повећала за:
а) 10%
б) два пута?

2. Челична жица на температури 00С има отпор  801R , а алуминијумска  1002R . На
којој  ће  температури  отпори  бити  једнаки  ако  је  температурни  коефицијент  челика

C01

1
006,0 ,  а  алуминијума 

C02

1
004,0 . 

3. Отпорност телеграфске линије начињене од гвоздене жице, на температури Ct 0
1 20 ,

износи   601R . Колика је њена отпорност на температури  Ct 0
2 35 . Температурски

коефицијент отпорности гвожђа износи 
C0

1
004,0 .

4. Електрични вод од бакарне жице има дужину 1 km и попречни пресек површине 1mm2.

Специфична  отпорност  бакра  на  00С  износи  
m

mm2

0175,0


 .  За  колико  ће  већу

отпорност да има иста дужина овог електричног вода ако се температура околине повиси

од  00С на 400С ? Термички коефицијент отпорности бакра је 
C0

1
0045,0 . 

5. Код дестилационог апарата за загревање користи се спирала од жице дужине ml 9  чији
попречни  пресек  има  пречник  mmr 6,02  .  Специфична  отпорност  жице  је

cm 510*7,1 . Загревна спирала се укључује на струјни извор напона VU 110  при
чему се у дестилационом апарату дестилише 4,3 литара воде за време 1,2 часа. Колика је
топлота  испаравања  воде,  уколико  се  целокупна  ослобођена  топлота  троши  само  на
испаравање ове течности?

6. Електрични воз масе 300t креће низ стрму раван нагиба 0,01 брзином 
h

km
36 . Сила трења

износи  3%  силе  теже.  Напон  мреже  је  3000В,  а  коефицијент  корисног  дејства
електровоза 80% . Одредити: 
а) вучну силу воза
б) јачину струје која пролази кроз намотаје електромотора.

7. У  струјном  колу  од  бакарног  проводника  пресека  2
1 5mmS  потребно  је  поставити

осигурач од олова. Колики треба да је пресек жице осигурача да би се при загревању
кола  за  више  од  10  степени  он  истопио?  Почетна  температура  олова  је  27С,  а
температура  топљења олова 327С.  Бројне  вредности  физичких  величина су:  густина

бакра )(Cu   3
9000

m

kg
 и олова )(Pb  3

11300
m

kg
, специфичне отпорности )(Cu m017,0  и

)(Pb  m21,0  специфичног топлотног капацитета  )(Cu  
kgK

kJ
39,0  и  )(Pb  

kgK

kJ
13,0  и

латентне топлоте олова 
kg

kJ
25 .



8. Помоћу електричне пећи треба за 10 минута да испари 3310 m  воде почетне температуре
20С.  Колика  треба  да  је  дужина  проводника  од  хрома,  пресека  2710*5 m ,  ако  се
користи у својству грејача. Пећ је конструисана за напон од 120V, чији је коефицијент
корисног  дејства  80% ,  а   m 610*1 .  Специфични  топлотни  капацитет   воде  је

Ckg

J
0

4186 а латентна топлота испаравања воде 
kg

kJ
2260

9. Електрични  чајник  са  3410*6 m  воде  при  температури  од  10С  укључили  смо  и
заборавили да искључимо. Кроз колико времена је сва вода испарила? Отпор омотача
чајника је 14,4, напон у мрежи 120 V. Коефицијент корисног дејства чајника је 60%.

Специфични топлотни капацитет  воде је 
Ckg

J
0

4186 а латентна топлота испаравања воде

kg

kJ
2260

10. У  калориметарском  суду  налази  се  количина  воде,  масе  kgm 2 ,  на  температури

Ct 0
1 20 . Ако се вода загрева електричним грејачем снаге kWP 1 , одредити време за

које ће целокупна вода испарити. Специфична топлота испаравања воде износи 
kg

kJ
2260 ,

а специфични топлотни капацитет  воде је 
Ckg

J
0

4186 .


