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СКАЈФИ VI

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Увод у равномерно праволинијско кретање 1  Подсетник за механичко

кретање

Подсетник за механичко кретање
МЕХАНИЧКО КРЕТАЊЕ

1. Шта је механичко кретање?

Промена положаја тела у односу на друга тела зове се механичко кретање.

2. Како се назива тело у односу на које се посматра кретање?

Тело у односу на које се посматра кретање других тела назива се упоредно или референтно

тело.

3. Шта је путања тела или трајекторија?

Стварна или замишљена линија по којој се тело креће зове се путања тела или трајекторија.

4. Шта је пређени пут?

Део путање који тело пређе за одређено време је пређени пут.

5. Врсте кретања:

- према облику путање: праволинијско и криволинијско

- према дужини путева које тело пређе за исто време: равномерно и променљиво

6. Шта је материјална тачка?

Да би се лакше проучило механичко кретање тело се најчешће замењује једном тачком -

материјална тачка. То је могуће у случајевима када тела прелазе пут много већи од својих

димензија или ако се сви делићи (тачке) тела крећу на исти начин.

7. За које кретање може да се каже да је равномерно праволинијско?

Тело се креће равномерно ако по правој путањи прелази једнаке путеве у једнаким

временскиим интервалима.

 

РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ

Брзина је бројно једнака пређеном путу у јединици времена.
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Брзина је векторска величина - одређена бројном вредношћу, правцем и смером.

Јединице:

пређени пут   метар ( ), километар ( )

време              секунда ( ), минут ( ), час ( )

брзина             метар у секунди ( ), километар на час ( )

Примери претварања мерних јединица:

Промена вредности неке физичке величине се у физици обележава

грчким словом .

На пример, ако се брзина тела повећа за  записује се , а нова брзина тела је 

.

Слагање брзина

-          када брзине имају исти правац и исти смер:

-          када брзине имају исти правац, а супротне смерове:

    ако је   

    ако је   

 

Ако се два тела крећу дуж истог пута брзинама  и   онда је брзина једног тела у односу на

друго:

  - ако се крећу у супротним смеровима

    - ако се крећу у истом смеру

Средња брзина

Средња брзина кретања тела одређује се као количник укупног пређеног пута и укупног

времена кретања.
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Математички појмови
Пре него што се позабавимо израдом задатака, потребно је обновити неколико појмова из

математике.

1. Заграде

 Број који се налази испред или иза заграде и множи ту заграду, множиће и све чланове унутар

заграде:

 Према мерним јединицама се односимо као према бројевима, дакле и на њих примењујемо рачунске

операције:

Извлачење заједничког чиниоца испред заграде:

или у физици:

2. Разломци

Како наћи заједнички садржалац:

.

Уколико се b садржи у d или обратно, поступак се може упростити тражењем НЗД за ове бројеве:

Двојне разломке упрошћавамо на следећи начин:

Ево и једног примера из физике:
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Унакрсно множење:

3. Решавање једначина са две непознате

Када у задатку добијете две једначине са две непознате, такав проблем можете решити на два

начина. Рецимо да смо добили овакве две једначине:

Методом смене из рецимо прве једначине изразимо непознату y:

а затим је заменимо у другу једначину:

Посматрајмо поново исте једначине:

Метода супротних коефицијената се заснива на томе да се десне стране једначина саберу и

изједначе са збиром левих страна. Тако добијамо једну једначину. Да би се у том поступку једна од

непознатих изгубила, потребно је одговарајућим множењем једначина испред истих непознатих

добити супротне коефицијенте, нпр. 6x и -6x. На тај начин каснијим сабирањем левих и десних

страна ће се изгубити једна непозната у новој једначини. У нашем примеру, видимо да је у првој

једначини непозната y, а у другој -3y. Згодно би било дакле да прву једначину помножимо са 3, а

затим приступимо сабирању левих и десних страна једначина:

Када нађемо једну од непознатих онда је вратимо у било коју од почетних једначина и израчунамо и

другу непознату.

4. Заокруживање бројева

Уколико као решење бројне вредности неке физичке величине добијем број са децималним записом,

правила заокруживања налажу следеће:

- уколико желимо да неки број заокружимо на две децимале, онда посматрамо трећу децималу и
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уколико је она мања од 5, тада друга децимала остаје непромењена. Уколико је трећа децимала

већа од 5, тада другу повећавамо за 1. Пример:

2,3567 заокружујемо на 2,36

3,4439 заокружујемо на 3,44

Последња измена: Thursday, 17. October 2013., 09:07

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Решени задаци бр. 1

Задаци бр. 1

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр. 1

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 16:16

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Тело се креће брзином . Колики пут пређе за ?

Решење:
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2 Задатак бр.2

Ако бициклиста прелази  за , колики ће пут прећи за  ако се креће истом

брзином?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:
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3 Задатак бр.3

Лазар, Јован и Жарко се такмиче у брзом ходању при чему Лазар прелази растојање од 

 за , Јован прелази  за , а Жарко  за . Ко се креће највећом

брзином?

Решење:

Највећом брзином креће се Жарко.
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4 Задатак бр.4

Ива, Ана и Петра прелазе иста растојања за различито време. Поређај њихова имена по

опадајућем низу времена потребног да пређу исти  пут ако се Ива креће брзином од ,

Ана , а Петра .

Решење:

Пошто све три прелазе исте путеве, најмање времена биће потребно оној девојчици која има

највећу брзину. Све брзине ћемо изразити у метрима у секунди да би их упоредили.

Ивана, Петра, Ана.



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 1 

 

1. Милици је потребно       да стигне од куће до школе. Ако  прелази пола метра за 

једну секунду, колики пут пређе од школе до куће и назад? Колики пут на тој релацији 

пређе од понедељка до петка? 

2. На једној прави  леже редом три тачке А, B и C при чему је растојање између А и C 

    , а између C и B    . Нека тело полази из тачке B, иде до тачке А, а затим до 

тачке C и врати у првобитни положај (тачка B). Колики је пут при поме то тело 

прешло? 

3. Тело се креће брзином од   
  

 
 . За које време ће прећи растојање од     ? 

4. Тело се креће равномерно праволинијски и за 6 h  пређе пут од 24 km . Ако му се брзина 

повећа за 8
km

h
, колико му је мање времена потребно да пређе исти пут? 

5. Аутомобил се креће брзином од    
  

 
 и пређе неко растојање за     . За које време 

би прешао исто растојање ако би се кретао  брзином  од   
 

 
? 

6. Марко, Сара и Дуња за исто време прелазе различите путеве. Ако се Марко  креће 

брзином од     
  

 
, Сара прелази      за једну секунду а Дуња за један минут пређе 

   , ко ће од њих најспорије прећи исто растојање? 

7. Са стартне линије бициклама дуж исте стазе истовремено крећу  Игор, Петар и Звонко. 

Стаза је дужине     . Игор се креће брзином   
 

 
, Звонко    

 

 
 већом брзином од 

Игора, а Петар    
 

 
 мањом брзином у односу на Звонка. Ко ће стићи на циљ први и са 

коликим закашњењем ће стићи други односно трећи у односу на првог? 

8. Петров тата је пешице кренуо до колеге Марка чији је стан удањен      . Пошто је 

прешао       сустигао га је колима Урошев тата па су колима заједно отишли до 

Марка. Нека је просечна брзина Петровог тате док иде пешице   
 

 
, а просечна брзина 

којом Урошев тата вози   
  

 
.  Колико је времена провео на путу до Марка и назад 

Петров тата ако се кући вратио пешице? 

9. Сарина мама је пешице кренула до пријатељице Јованке  чији је стан удаљен      . 

Пошто је прешла       сустигла је колима Урошева мама па су колима заједно отишле 

до Јованке. Нека је просечна брзина Сарине маме док иде пешице     
 

 
, а просечна 

брзина којом Урошева мама вози   
  

 
.  Колико је времена провела на путу до Јованке  

и назад Сарина мама  ако је на повратку до куће довезла Урошева мама? 

10. Материјална тачка се креће равномерно праволинијски дуж једне праве на којој се 

налазе редом  таке Т, U и R при чему су растојања између тачака редом      и     . 

Ако је брзина којом се материјална тачка креће између тачака T и U    
  

 
, а између U 

и R  
  

 
, одреди време потребно да  материјална тачка пређе пут:  U-R-U-Т-U-R. 
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Специјални задатак 06-01

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Увод у равномерно праволинијско кретање 1  Специјални задатак 06-01

Специјални задатак 06-01
Анђела је ученица првог разреда основне школе и живи на крају улице у којој се

налази њена школа. Сваког дана пребројава колико корака направи од школе

до куће. Када изађе из школског дворишта и крене кући, Анђела направи 120

корака до улаза у двориште куће у којој живи. Једног дана, при повратку из

школе, одбројавши тридесет пети корак, сети се да је у школи заборавила

кишобран и крене назад. На улазу у школско двориште сретне Нађу која јој је

понела кишобран, захвали се другарици и крене назад кући. Ако је просечна

дужина Анђелиног корака  израчунај:     

а)на ком растојању од школе се налази Анђелина кућа?

б)колики је пут прешла тог дана од куће до школе и натраг?

в) коликом се брзином кретала тога дана ако јој је од школе до куће и натраг

требало  не рачунајући време проведено у школи?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-01)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-01) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 25.ОКТОБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 26. October 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 2 дана 17 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Подсетник за

механичко

кретање

Математички

појмови

Решени задаци

бр. 1

Задаци за

самосталан рад

бр.1

Специјални

задатак 06-01

Тест 06-01

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=sXbsNm8PPX
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=88
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=49
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=31
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=33
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=38
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=88
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=100
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=3&modid=88
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=3
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Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=sXbsNm8PPX
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Решени задаци бр. 2

решени 2

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр. 2

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 16:17

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Поред непокретног посматрача поред пруге воз прође за , а кроз тунел дужине  за

. Израчунај брзину воза и његову дужину.

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

На слици су приказни положаји воза пре уласка и после изласка из тунела.

Очигледно је пређени пут воза .
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Поред непокретног посматрача воз пређе дужину 

Даље задатак решавамо изједначавањем брзина у првом и другом случају:

Дужина воза је , а брзина .
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2 Задатак бр.2

Трактор се креће равномерно и из села А у село Б стигне за 5 сати. У повратку, трактор је

повећао брзину за  и у село Б стигао 1 сат раније него у првом случају. Колике су биле

брзине трактора у оба случаја и колико је растојање између села А и Б? 

Решење:
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3 Задатак бр.3

Бициклиста за  пређе  пута АБ. За које време је прешао  пута АБ ако се креће

истом брзином?

Решење:

Нека је са  означено растојање између тачака А и Б. Тада су пређени путеви у обе ове

ситуације дати са:

Задатак даље решавамо знајући да су брзине једнаке:
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4 Задатак бр.4

Воз дужине  креће се брзином  и  пре аутомобила почиње да прелази

мост дужине . Дужина аутомобила је , а брзина . Ко ће први прећи мост?

Решење:

На слици је приказан воз у тренутку када ступа на мост и када потпуно пређе мост.

Очигледно је да је пређени пут воза:

Слична ситуација важи и за аутомобил само што је сада:

Времена преласка воза и аутомобила су:
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Пошто аутомобил ''касни'' за интервал времена , његово време је

Ипак, пошто је  , први ће прећи мост аутомобил.



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 2 

 

1. Атлетичар трчи сталном брзином   
  

 
. Просечна дужина његових корака је      . 

Колико корака он направи за      ? 

2. Аутомобил се креће равномерно брзином   
  

 
 и за време од     пређе пут који други 

аутомобил пређе за  
 

  
   . Колика је брзина другог аутомобила? 

3. Једно тело прелази први део пута од      брзином   
  

 
, а други део пута пређе за 

      брзином     
  

   
. Израчунај укупно време кретања тела и укупан прежени пут. 

4. Бициклиста је за          прешао 
 

 
 растојања од места А до места Б. За које време ће 

истом брзином прећи половину пута? 

5. Жути и плави аутомобил истовремено полазе из Ниша у Београд и крећу се 

равномерно. Жути аутомобил стигне у Београд за   , а плави аутомобил      касније. 

Израчунај брзине аутомобила ако је брзина жутог била за   
  

 
 већа од брзине плавог 

аутомобила.  

6. Ако група туриста буде прелазила по     на час, онда ће за одређено време прећи     

више него што је предвиђено. Ако би прелазила по       на час, онда би за то исто 

време прешла       мање него што је предвиђено. Колика је дужина предвиђене 

маршуте? 

7. Колона возила, која се креће равномерно, прелази       за     . Поред знака испред 

моста колона пролази за    , а преко моста за    . Израчунај дужину моста и дужину 

колоне возила. Занемарити растојање између возила.  

8. Композиција воза која се састоји од девет вагона и локомотиве исте дужине креће се 

сталном брзином  
 

 
. Измерено је да последњи вагон излази за    из тунела дужине 

    . За које време је цео воз прошао кроз тунел? 

9. Локомотива вуче 15 једнаких вагона дужине по    . Воз прође кроз тунел дужине 

      за     . Одредити дужину локомотиве ако је брзина воза стална и износи 

  
  

 
. Растојање између локомотиве и вагона као и између вагона је   . 

10. Тело се креће равномерно праволинијски, брзином   
  

 
 и за време   пређе пут  . Ако 

тело повећа брзину за     
  

 
, за исто време прећи ће за         дужи пут. Наћи 

време кретања тела   и првобитно пређени пут  . 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-02

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Увод у равномерно праволинијско кретање 2  Специјални задатак 06-02

Специјални задатак 06-02
Воз се састоји од 9 вагона сваки дужине  и локомотиве дужине 

 и креће се брзином . Овај воз наилази на мост дужине 

. Када су локомотива и три вагона већ били на мосту воз је стао да

сачека отварање сигнала за даљи пролаз. Након 5 минута воз је кренуо даље

брзином . Колико времена је потребно да цео воз пређе мост?

Растојање међу вагонима и растојање између локомотиве и вагона

занемарити. Промену брзине при успоравању и убрзавању занемарити.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-02)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-02) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 01. НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Број покушаја Ово је покушај 1.

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 2. November 2013., 00:05

Престало време 4 дана 7 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Решени задаци

бр. 2

Задаци за

самосталан рад

бр.2

Специјални

задатак 06-02

Тест 06-02

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=sXbsNm8PPX
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=124
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=40
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=63
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=124
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=125
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=3&modid=124
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=sXbsNm8PPX
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Решени задаци бр.3

решени 3

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.3

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Sunday, 10. November 2013., 20:18

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Воз дужине  креће се брзином . Према њему се креће други воз дужине 

 брзином . Колико времена пролазе возови један поред другог? 

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

Током мимоилажења релативна брзина је
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Пређено растојање возова једног у односу на други је:

Даље је:
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2 Задатак бр.2

Одредити брзину кретања моторног чамца у стајаћој води. Познато је да се при истој снази

мотора чамац креће низ реку брзином , а уз њу брзином од . Одредити и брзину

кретања воде у реци. 

Решење:

Низводно, релативна брзина износи:

Узводно је онда:

Преписаћемо једначине једну испод друге и применићемо методу супротних коефицијената

(погледати математички подсетник из прве теме!):

Овај резултат враћамо у неку од једначина да би нашли брзину реке, нпр. у прву једначину:
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3 Задатак бр.3

Брод прелази растојање између два места, узводно (од А до Б) и низводно (од Б до А) за

укупно 12 сати. Колико је растојање АБ, ако је брзина брода по мирној води , а

брзина реке ? 

Решење:



11/10/13 Решени задаци бр.3

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=93 7/9



11/10/13 Решени задаци бр.3

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=93 8/9

4 Задатак бр.4

Растојање од  чамац пређе у оба смера, први пут по реци, чија је брзина , а

други пут по мирном језеру. Брзина чамца у односу на воду оба пута је иста и износи .

Израчунати укупно време кретања чамца по реци и језеру, а затим одредити однос тих

времена.

Решење:
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VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 3 

 

1. Аутомобил се креће равномерно праволинијски и за 2h пређе 144km. Пола сата пре 

аутомобила, по истом путу и са истог места кренуо је аутобус брзином 15
s

m . После колико 

секунди аутомобил стиже аутобус рачунајући од тренутка када је аутомобил кренуо?  

2. У почетном тренутку растојање између два тела је     . Тела се крећу праволинијски 

сталним брзинама    
 

 
 и    

 

 
 једно у сусрет другом. Одредити време сусрета и пређене 

путеве оба тела.  

3. Два тела се крећу једно за другим по правој линији брзинама   
  

 
 и   

  

 
. Почетно 

растојање између њих је било        . Оба тела су почела да се крећу истовремено и у истом 

смеру. Одредити време после кога ће се тела сустићи као и њихове пређене путеве.  

4. Човек у аутомобилу који се креће брзином   
  

 
 приметио је да је воз који се креће пругом 

прошао поред њега за   . Пруга се налази паралелно поред пута. Дужина воза који се креће у 

супротном смеру од смера кретања аутомобила је     . Одредити брзину воза. 

5. Путнички воз, чија је брзина   
  

 
, пошао је из места А у место Б. Пола сата касније у истом 

смеру пошао је брзи воз, крећући се просечном брзином   
  

 
. После колико времена је брзи 

воз стигао путнички? На ком растојању од места А је брзи воз стигао путнички?  

6. Одредити брзину кретања бициклисте и пешака, ако је познато да при кретању у истом смеру 

сваког минута пешак заостаје за бициклистом за     , а када се крећу један другом у сусрет, 

при непромењеним вредностима брзина, за свака 4 минута њихово растојање се смањи за 

     ? 

7. Растојање од      чамац пређе у оба смера, први пут по реци, чија је брзина    
 

 
, а други 

пут по мирном језеру. Брзина чамца у односу на воду оба пута је иста и износи    
 

 
. 

Израчунати укупно време кретања чамца по реци и језеру, а затим одредити разлику тих 

времена.  

8. Покретно степениште метроа се уздигне од подножја до врха за        . На непокретном 

степеништу дечак се попне за     . Колико времена му је потребно да се попне ако се на 

исти начин креће по покретном степеништу?  

9. По параленим шинама иду два воза један другом у сусрет. Дужина воза А је     , а креће се 

брзином   
 

 
, а дужина воза Б је     , а креће се брзином  

 

 
. Колико времена воз А 

пролази поред посматрача у возу Б? Колико времена воз Б пролази поред посматрача у возу 

А? Колико је време мимоилажења возова? 

10. Колона камиона дужине      креће се брзином   
  

 
. Мотоциклиста полази са зачеља 

колоне брзином   
  

 
. Када стигне до чела колоне, он се зауставља, чека     и онда се враћа 

до краја колоне истом брзином. Колико је времена протекло од његовог поласка са зачеља 

колоне до његовог повратка? 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-06-03

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Релативна брзина 1  Специјални задатак SZ-06-03

Специјални задатак SZ-06-03
Специјални задатак SZ-06-03

Брод саобраћа између две луке које се налазе са исте стране реке. Када се

креће низводно потребно му је 2 часа, а када плови узводно, потребно му је 3

часа да пређе растојање од једне до друге луке. Одредити време потребно

сплаву да пређе растојање између те две луке.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-03)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-03) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 9. НОВЕМБРА У 24.00!!!

 

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 10. November 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 20 h 21 min

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.3

Задаци за

самосталан рад

бр.3

Специјални

задатак SZ-06-

03

Тест 06-03

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=oz56i81NKq
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=140
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=93
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=129
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=140
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=136
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=3&modid=140
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=3
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Решени задаци бр.4

Решени задаци бр.4

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.4

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Sunday, 10. November 2013., 20:23

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Удаљеност између места А и Б је . Пешак је кренуо из А у Б брзином .Два сата

касније пошао му је у сусрет други пешак брзином . После колико часова ће се пешаци

срести, рачунајући од поласка првог и на којој удаљености од места А?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:
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2 Задатак бр.2

Дуж правог пута крећу се један иза другог аутомобил и камион. Камион је дугачак 5 метара и

креће се брзином , а аутомобил има дужину 3 метара и брзину . Колико

времена траје претицање и колики пут пређе аутомобил за то време, ако је на почетку и на
крају претицања међусобна удаљеност камиона и аутомобила 30 метара?

Решење:

На почетку је аутомобил 30 метара иза камиона, а на крају 30 метара испред камиона, што

значи да аутомобил мора да надокнади

Даље израчунавамо време, као и пређени пут аутомобила:
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3 Задатак бр.3

Колона мотоциклиста, дугачка , креће се брзином . Са чела и зачеља колоне

истовремено крену два мотоциклиста - први ка зачељу колоне брзином , а други ка

челу брзином . Колико времена сваком од њих треба да стигне до свог одредишта ?

Решење:

Први мотоциклиста креће се ка зачељу колоне тако да је

Други се креће ка челу колоне па је тада
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4 Задатак бр.4

Један путник из места А до места Б стигне за 55 минута, док други путник из места Б стигне

до места А за 66 минута. После колико дана би се два путника срела ако би кренули
истовремено?

Решење:



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 4 

 

1. Бициклиста и аутомобил пошли су истовремено из два града, удаљена , један другоме 

у сусрет. Срели су се после 4 сата. Брзина аутомобила је 4 пута већа од брзине бициклисте. 

Израчунати њихове брзине и пређене путеве. 

2. Пут између два места пешак може да пређе за , а бициклиста за . Пешак крене на пут у 7 

часова, а бициклиста у 9 часова. Када ће бициклиста стићи пешака? 

3. Из Београда ка Нишу, у интервалу од 15 минута, пошла су два теретна воза, брзинама од по 

. Колико брзином се кретао воз који иде ка Београду, а који је те возове срео у интервалу 

од 5 минута? 

4. Растојање места А од места Б износи . Из њих полазе два воза један другом у сусрет и 

сусретну се у месту В. Брзине ових возова су у односу 4:5, а времена до сусрета су у односу 

5:7. Одредити удаљеност места В од места Б. 

5. Хидроглисером се прелази пут од Београда до Кладова за 3 часа и 30 минута, а назад за 7 

минута дуже. Одредити колико је пута већа брзина хидроглисера од брзине Дунава. 

6. Брод прелази растојање између два места, узводно (од А до Б) и низводно (од Б до А) за 

укупно 15 сати. Колико је растојање АБ, ако је брзина брода у односу на воду , а брзина 

реке ? 

7. Идући узводно моторни чамац је срео сплав, који плови низводно. Кроз 1 сат, после сусрета, 

мотор је отказао. Поправка мотора је трајала 30 минута. За то време чамац је слободно пловио 

низ реку. После поправке чамац је запловио низводно са првобитном брзином у односу на 

реку и стигао сплав који је био на растојању  од места њиховог првог сусрета. 

Одредити брзину реке. 

8. Вагон чија је ширина  и који се креће брзином  пробијен је метком испаљеним 

нормално на правац кретања вагона. Отвори на зидовима вагона кроз које је прошао метак 

померени су један у односу на други за . Колика је брзина метка? 

9. Два пешака, из Лознице и Ваљева, истовремено крећу један другом у сусрет брзинама од по   

. Истовремено са носа првог од њих, другом у сусрет, креће и мува брзином   и када 

стигне до другог пешака, враћа се првом, онда опет другом и све тако до тренутка када се 

пешаци сусретну. Колико растојање је прешла мува, ако од Ваљева до Лознице има  ? 

10. На кружној стази дугој   крећу се два моторциклиста различитим, али константним 

брзинама. Ако се крећу у супротним смеровима сусрешће се после једног минута; ако се 

крећу у истом смеру онда ће бржи сустићи споријег после  11 минута. Колика је брзина сваког 

од њих ? 
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Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Релативна брзина 2  Специјални задатак-06-04

Специјални задатак-06-04
Подморница се креће паралелно са дном мора ка удаљеној вертикалној стени.

У једном тренутку подморница одашиље ка стени звучни сигнал чије трајање

износи . Након одбијања о стену, звучни сигнал се враћа истим правцем

ка подморници која детектује трајање звучног сигнала од . Ако је брзина

звука у морској води , израчунати брзину подморнице.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-04

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-04) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 16. НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 17. November 2013., 00:00

Престало време 6 дана 3 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.4

Задаци за

самосталан рад

бр.4

Специјални

задатак-06-04

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  График брзине и пређеног пута  Графичко представљање зависности

физичких величина

t(s) 0 1 2

v(m/s) 10 10 10

Графичко представљање зависности физичких
величина

Графичко представљање зависности брзине и пређеног пута од времена код равномерно

праволинијског кретања

 

Однос физичких величина брзине, пута и времена код равномерно праволинијског кретања може се

представити помоћу:

1) формула: , 

2) табела

3) графика

График зависности једне величине од дуге црта се у координатном систему према табели која се

попуњава на основу познатих података или одговарајуће формуле.

Код равномерно праволинијског кретања графички се представља зависност брзине од времена и

зависност пређеног пута од времена.

Пример: Тело се креће равномерно брзином 10 . Нацртати график зависности брзине од времена

и график зависности пута од времена.

 

График зависности брзине од времена

У задатку је познато да се тело креће равномерно што значи да се његова брзина не мења у току

кретања тј. брзина је стална и износи v =10 . Сада се може формирати табела. Табела има два

реда, један за вредности времена, а други за вредности брзине. Како у задатку није познато време

кретања, временске тренутке бирамо произвољно. Пошто је брзина у сваком тренутку иста, табела

ће изгледати овако:

 

 

 

Након попуњавања табеле треба нацртати координатни систем

кога чине две узајамно нормалне бројевне осе од којих је једна вертикална, а друга хоризонтална. У

пресеку ових оса налази се координатни почетак 0. Хоризонтална оса је временска оса и на њу

наносимо вредности за време из табеле. Вертикална оса је оса брзине и на њој бележимо вредности

брзине. При том се мора водити рачуна о томе да се изабере погодна размера и да подеоци на
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t(s) 0 1 2

s(m) 0 10 20

једној оси морају бити међусобно једнаки, али подеоци на једној оси не морају бити једнаки

подеоцима на другој оси.

Сваки пар вредности времена и брзине у табели представља једну тачку коју треба представити у

координатном систему. У почетном тренутку тело је већ имало брзину 10 па је прва тачка у броју 10

на v-оси. Затим се из подеока који означава 1 на t-оси повлачи вертикална испрекидана линија, а из

подеока 10 на v-оси повлачи се хоризонтална линија. У пресеку испрекиданих линија добија се друга

тачка. Поступак се понови и за 2. Спајањем тих тачака добија се права линија која представља

график зависности брзине од времена.

График зависности брзине од времена код равномерно праволинијског кретања је права линија

паралелна t-оси.

График зависности пређеног пута од времена

У задатку нису познате вредности за пређени пут па их треба израчунати на основу формуле: s = v*t

за t=0s пређени пут је:

за t=1s пређени пут је:

за t=2s пређени пут је:

Добијене вредности уносимо у табелу која изгледа овако:

 

 

 

 

Сада треба нацртати координатни систем на већ описан начин. Хоризонтална оса је и овде

временска оса, а вертикална оса сада показује пређени пут и на њу наносимо вредности на основу

табеле. На исти начин као код графика брзине (у пресеку испрекиданих линија), за сваки пар

вредности времена и пређеног пута добија се по једна тачка. Спајањем тих тачака добија се права

линија која представља график пута.  
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График зависности пређеног пута од времена код равномерно праволинијског кретања је права

линија која полази из координатног почетка и са t осом заклапа неки угао.

Читање графика

Са графика пута се може прочитати колики пут је тело прешло, на пример, за 1,5 кретања на

следећи начин: из подеока који означава 1,5 повуче се вертикална испрекидана линија до пресека са

графиком. Затим се из тако добијене тачке повуче испрекидана хоризонтална линија до пресека са

вертикалном осом, тј. -осом на којој очитавамо вредност пређеног пута у назначеним јединицама,

 s=15m. Сличним поступком се може за дати познати пут очитати време кретaња.

 

        

 

 

 

 

Последња измена: Friday, 8. November 2013., 18:06

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Решени задаци бр.5

Решени задаци бр.5

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.5

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:20
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр. 4
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1 Задатак бр.1

Тело се креће равномерно 5 секунди брзином 50  .

а) Нацртати график зависности брзине од времена.

б) Нацртати график зависности пута од времена.

Решење:
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2 Задатак бр.2

Дат је график зависности брзине од времена. Израчунај колики би пут он прешао за 2,5 часова?

Решење:

Са графика је јасно да се тело креће брзином од 60  тако да ће

пређени пут за 2,5 часова бити:
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3 Задатак бр.3

На основу датог графика зависности пређеног пута од времена:

а) одреди колики пут је тело прешло за два и пет часова кретања 

б) нацртај график зависности брзине од времена.

Решење:

Читајући податке за једну од тачака графика видимо да је тело за 2 часа прешло 10 километара што значи да има брзину од 5 . Дакле, тело

након 5 часова пређе 25 километара.

График брзине:
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4 Задатак бр. 4

Тело се кретало 14s при чему је у току прве 4s имало брзину 9 , затим се наредних 5s кретало брзином од 5 , а за преостало време је

прелазило један метар за једну секунду. Нацртај график брзине и график пута.

Решење:

Треба уочити да је 9 километара на час исто што и 2,5 метара у секунди.



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 5 

 

1. Дат је график зависности брзине воза од времена. 

а) Колика је брзина воза? 

б) Израчунај колики би пут он прешао за 20 min? 

 

2. На графику је приказана зависност брзине од времена за три тела (1, 2 и 3) која су истовремено 

кренула из истог места и кретала се по истој праволинијској путањи. 

а) Шта се може закључити о правцу и смеру кретања ових тела? 

б) Колико је растојање између свака два тела тела након 0,5 min? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кугла се котрља према зиду 3s брзином 10m/s, а после одбијања од зида креће се 5s брзином 

8m/s. 

а) Нацртај график зависности брзине од времена при кетању ка зиду и од њега. 

б) Израчунај укупан пређени пут кугле. 

 

4. На слици је дат график пређеног пута у зависности од времена.  

а) Колики пут је тело прешло за прве три секунде кретања и колика му је била брзина? 

б) Колики пут је тело прешло од треће до пете секунде и колика му је при том брзина? 
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5. На основу датог графика зависности пређеног пута од времена:  

а) одреди колики пут је тело прешло за три секунде   

б) израчунај брзину кретања тела 

в) нацртај график зависности брзине од времена. 

 

 

6. Тело се креће брзином 18km/h. Нацртај график брзине и график пута за 6s кретања. Са графика 
пута очитај колики је пут тело прешло за 5s. 

 

7. На основу датог графика зависности брзине кретања тела од времена одреди: 

а) брзину на свакој етапи кретања 

б) укупан пређени пут 

в) нацртај график пута. 

 

8. У току првих 20s праволинијског кретања тело има брзину 5m/s, затим мирује 10s, а следећих 5s 

се креће брзином 10m/s. 

а) Нацртај график зависности брзине од времена. 

б) Нацртај график зависности пређеног пута од времена. 

в) Израчунај укупан пређени пут. 
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9. На основу датог графика пута попуни табелу. Израчунај брзину тела на свакој етапи пута и 

нацртај график зависности брзине од времена.  

 

 

10. Камион (1) и аутобус (2) крећу се из града М у град Н по истој путањи. На слици су приказани 

графици њихових пређених путева. 

а) после колико времена од поласка камиона је аутобус 

сустигао камион  

б) колико времена се аутобус кретао до сустизања  

в) колике путеве су прешли до сустизања 

г) израчунајте брзине кретања аутобуса и камиона 
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Специјални задатак 06-05

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  График брзине и пређеног пута  Специјални задатак 06-05

Специјални задатак 06-05
Петар је кренуо са деком на пецање у 16:25. Након пређених 1600m, у 17:05

свратили су у продавницу да купе воће. Због реда на каси задржали су се 10

минута, а онда наставили пут до реке. Место где стално пецају је удаљено

2600m од стана у коме живе. У које време су стигли до реке ако су се након

задржавања у продавници кретали средњом брзином већом за 10  у

односу на брзину кад су кренули на пецање? Графички представи  зависност

пређеног пута од времена.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-05

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-05) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 23. НОВЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 24. November 2013., 00:20

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 38 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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СКАЈФИ VI

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Средња брзина 1  Израчунавање средње брзине

Израчунавање средње брзине
Средња брзина се израчунава према формули:

где у бројиоцу и имениоцу има онолико чланова, колико има деоница (етапа) кретања, рачунајући и

периоде времена у којима тело мирује. Посебно треба обратити пажњу на следеће две ситуације:

1) Како наћи средњу брзину тела које се прву половину пута креће брзином v1, а другу

половину пута неком брзином v2:

На сличан начин добијамо израз за средњу брзину када су етапе подељене на трећине или

четвртине укупног пута.

2) Како наћи средњу брзину тела које се прву половину времена креће брзином v1, а другу

половину времена неком брзином v2:
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На сличан начин добијамо израз за средњу брзину када су времена кретања подељена на трећине

или четвртине укупног времена.

Последња измена: Tuesday, 5. November 2013., 09:05

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006
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Решени задаци бр.6

Решени задаци бр.6

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.6

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:23
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Аутомобил је прва 2 сата ишао брзином 60  . Одредити брзину у следећа 2 сата, ако је

средња брзина на целом путу 40 ? 

Решење:
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2 Задатак бр.2

Током прве половине времена укупног времена кретања, аутомобил се кретао брзином 108 

. Остатак пута се кретао брзином 72  . Одредити време које је потребно

аутомобилу да пређе тај пут, чија је дужина 90km. 

Решење:

Приликом решавања задатка користимо формулу за средњу брзину изведену у теоријском
одељку ''Израчунавање средње брзине''. Само извођење формуле би требало да буде

обавезно на такмичењу.

http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=145
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3 Задатак бр.3

Прву половину пута тело пређе брзином 10 . Одредити брзину тела на другој половини

пута ако је средња брзина за све време кретања 12  .

Решење:

Формула за средњу брзину коришћена у овом задатку раније је изведена у теоријском делу.
Извођење ове формуле би требало да буде обавезно на такмичењу.
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4 Задатак бр.4

Прву трећину укупног пута од места А до места Б аутомобил се кретао брзином 20 , другу

трећину пута кретао се брзином 10 , а преостала 2  возио је брзином 5 . Колика је

средња брзина аутомобила на читавом путу?

Решење:

Преостали део пута од 2 километра је очигледно последња трећина пута, тако да можемо

одмах израчунати укупан пређени пут.

Треба напоменути да средња брзина у овом задатку не зависи од дужине деоница! Наиме,
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пошто имамо три једнаке деонице (пут је подељен на трећине), можемо задатак да урадимо
са изразом датим у теоријском делу:



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 6 

 

1. Крећући се од куће према школи Иван је пут од 100𝑚 прешао за 2 минута. Пошто је 
заборавио свеску, врати се крећући се брже и за 45𝑠 стигне кући. За 1 минут проналази свеску 
и поново крене у школу која је удаљена 400𝑚 и за 3 минута и 15 секунди стигне у школу. 
Колика је средња брзина његовог кретања? 

2. Трактор се кретао 3𝑚𝑖𝑛 брзином 2,88 𝑘𝑚
ℎ

,  3𝑚𝑖𝑛 брзином 3,96 𝑘𝑚
ℎ

 и 3𝑚𝑖𝑛 брзином 5,14 𝑘𝑚
ℎ

. 
Одредити средњу брзину за све време кретања. 

3. Средња брзина кретања аутомобила је 18 𝑚
𝑠

. Којом се брзином кретао аутомобил првих 14 
секунди, ако је у току преосталих 11 секунди прешао пут од 150 метара? 

4. Дуж прве половине пута аутомобил се кретао брзином од 80 𝑘𝑚
ℎ

. Другом половином пута 

аутомобил се кретао брзином од 40 𝑘𝑚
ℎ

. Одредити средњу брзину кретања аутомобила. 

5. Трећину укупног времена тело се креће брзином 5 𝑚
𝑠

, остатак времена брзином 2 𝑚
𝑠

. Колика је 
средња брзина тела? 

6. Возач је првих 180𝑘𝑚 прешао возећи аутомобил брзином 80 𝑘𝑚
ℎ

. Преостали део пута возио је 

брзином 110 𝑘𝑚
ℎ

. Средња брзина на целом путу је 100 𝑘𝑚
ℎ

. Колики је укупни пут прешао? 

7. Бициклисти А и Б крећу истовремено из Београда према Нишу. Бициклиста А је половину 
пута возио брзином 30 𝑘𝑚

ℎ
, а половину пута брзином од 40 𝑘𝑚

ℎ
 . Бициклиста Б је половину 

времена возио брзином од  30 𝑘𝑚
ℎ

, а половину времена брзином 40 𝑘𝑚
ℎ

 . Ко је пре стигао у 
Ниш? 

8. Да пређе пут између два места А и Б аутобус је утрошио извесно време. Једну четвртину тог 
времена он је ишао брзином 45 𝑘𝑚

ℎ
, а преостало време брзином 75 𝑘𝑚

ℎ
. Наћи средњу брзину на 

целом путу. 

9. Растојање између места А и Б воз је прешао за 23ℎ и то: половину пута брзином 80 𝑘𝑚
ℎ

, 

трећину пута брзином  60 𝑘𝑚
ℎ

, а остатак пута брзином 40 𝑘𝑚
ℎ

. Одредити растојање између места 
А и Б. 

10. Аутомобил прелази прву четвртину пута брзином 54 𝑘𝑚
ℎ

, а другу четвртину пута брзином 

72 𝑘𝑚
ℎ

. На преосталом делу пута, четвртину времена кретао се брзином 72 𝑘𝑚
ℎ

, а преостале три 

четвртине времена на том делу пута, кретао се брзином 36 𝑘𝑚
ℎ

. Израчунати средњу брзину 
аутомобила на целом путу. 
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Специјални задатак 06-06

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Средња брзина 1  Специјални задатак 06-06

Специјални задатак 06-06
Бициклиста вози од места А до места Б путем који се састоји од равних делова,

узбрдица и низбрдица. На равним деловима кретао се брзином 12 , на

успонима 8 , а на низбрдицама 15 . Пут од А до Б бициклиста пређе

за 5 сати, а од Б до А за 4 сата и 39 минута. Укупна дужина равних делова пута

је 28km. Одредити средњу брзину бициклисте.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-06

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-06) пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 1,ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 2. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 30 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду
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Решени задаци бр.7

Решени задаци бр.7

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.7

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:26
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1 Задатак бр.1

Бициклиста се кретао 5 min брзином 14,4km/h , затим се одмарао 20 min па возио још 6 min
брзином 18km/h. Истовремено, дуж истог пута, равномерно се кретао пешак. Колика је била

брзина пешака ако је за исто време прешао исти пут као бициклиста?

Решење:

Брзина прешака при равномерном кртању једнака је средњој брзини бициклисте.
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2 Задатак бр. 2

На слици је приказан график зависности брзине тела од времена при праволинијском

кретању.

а) Опиши кретање тела на свакој етапи.

б) Израчунај средњу брзину на целом путу.

в) Израчунај средњу брзину за првих 6 сати кретања.

Решење:

a) Кретање тела се састоји од шест етапа.Етапа 1: брзина 50 km/h за време од 1h. Пређени пут
50km.

Etapa 2: тело мирује 1h.

Етапа 3: брзина 100 km/h за време од 1h. Пређени пут 100km.

Етапа 4: тело мирује 1h.

Етапа 5: брзина 50 km/h за време од 2h. Пређени пут 100km.

Етапа 6: брзина 100km/h током 2h, али у супротном смеру. Пређени пут 200km.

б) За 8 часова, тело је прешло 450 километара, тако да је средња брзина 56,25 km/h

в) за 6 часова, тело је прешло 5 етапа, па је пређени пут 250km. Одавде је средња брзина

41,67km/h.
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3 Задатак бр.3

На основу датог графика пута израчунај: а) брзину на сваком делу пута, б) средњу брзину на

целом путу, в) средњу брзину у току прва 3 сата кретања.

Решење:

а)

б)

в)
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4 Задатак бр. 4

Дат је график зависности пређеног пута од времена за два тела А и B која крећу истовремено

из истог места и у истом смеру.

а) Опиши кретања оба тела.

б) Шта се дешава у трећој, шестој и деветој секунди кретања?

в) Које тело прво стиже у место удаљено 10m од почетног положаја.

г) Колике су средње брзине ових тела у току 4 секунде од почетка кретања?

Решење:

а) Тело А се креће равномерно брзином 1m/s, а тело Б се креће променљиво: 1 секунду се

креће брзином 3m/s, затим 2 секунде мирује и тако наизменично

б) Тело А сустиже тело Б

в) Тело Б

г) Тело А: 1m/s, тело В:1,5m/s



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 7 

 

 

1. На слици је приказан график зависности брзине од 

времена. Израчунај средњу брзину на целом путу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. На основу датог графика пута израчунај: а) 

брзину тела на сваком делу пута, б) средњу брзину 

на целом путу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У току прве две секунде праволинијског кретања тело има брзину 5
m

s
, у току треће и четврте 

секунде тело мирује, а у току пете и шесте секунде тело има брзину 1
m

s
. 

а) Нацртај график зависности брзине од времена. 

б) Нацртај график зависности пута од времена. 

в) Израчунај средњу брзину на целом путу. 

 

4. На слици је представљена зависност пређеног пута 

од времена. Израчунај: а) брзину кретања на сваком 

делу пута, б) средњу брзину на целом путу, в) средњу 

брзину у току кретања (без мировања). 

 

 

 

 

 

 

 

5. На слици је дат график брзине неког тела. 

Израчунај средњу брзину тог тела 9 секунди од 

почетка кретања. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. На основу датог графика пута израчунај средњу 

брзину: а) на првој половини пута, б) на другој 

половини пута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. На слици је приказан график зависности пређеног пута од 

времена. Израчунај средњу брзину за: а) свих 5 сати, б) 

прва 2 сата, б) последња 3 сата кретања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. График зависности брзине неког тела од времена 

је приказан на слици. Израчунај средњу брзину тела: 

а) за све време кретања, б) током прве половине 

укупног времена кретања, в) током друге половине 

укупног времена кретања. 

 

 

 

 

 

 

 

9. На основу графика из претходног задатка израчунај средњу брзину тела: а) на првој половини 

пута, б) на другој половини пута. 

 

10. Дати су графици брзине два тела I и II у зависности од времена. Упореди њихове средње брзине: 

а) за прве 3 секунде, б) за 6 секунди кретања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

100 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-07

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Средња брзина 2  Специјални задатак 06-07

Специјални задатак 06-07
Аутобус полази из града М и креће се у град Т. Када стигне у град Т, враћа се

истим путем али вози само до града Д. На слици је приказана промена

растојања аутобуса у току времена у односу на град Т. На основу датог

графика израчунај средњу брзину: а) на релацији М-Т, б) на релацији Т-Д, в) на

целом путу.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-07

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-07 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 8. ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 9. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 23 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.7

Задаци за

самосталан рад

бр.7

Специјални

задатак 06-07

Тест 06-07

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена
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Решени задаци бр.8

Решени задаци бр.8

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.8

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:28

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Колона мотоциклиста, дугачка , креће се брзином . Са чела и зачеља колоне

истовремено крену два мотоциклиста - први ка зачељу колоне брзином , а други ка

челу брзином . Колико времена сваком од њих треба да стигне до свог одредишта ?

Решење:

Први мотоциклиста креће се ка зачељу колоне тако да је

Други се креће ка челу колоне па је тада
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2 Задатак бр.2

Из места А према месту Б пође пешак у 800 сати и креће се сталном брзином . Нешто

касније из места Б према месту А крене камион сталном брзином . У 830 пешак се

мимоишао са камионом. Дужина пута између А и Б је . Израчунати време поласка

камиона из места Б.

Решење:

Очигледно је време кретања пешака пола часа. Време кретања камиона је мање за неку

вредност коју требамо наћи

Збир пређених путева пешака и камиона је
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Дакле, камион полази 15 минута након пешака, тј. у 815 часова.
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3 Задатак бр.3

Два аутомобила истовремено полазе из места А и Б један другом у сусрет. Сваки од њих чим

стигне у супротно место одмах се враћа назад. Прво сусретање аутомобила десило се на  50

километара  од места А , а друго на  30 километара  од места Б. Колика је удаљеност од

места А до места Б, ако се аутомобили крећу сталним брзинама?

Решење:

Пошто аутомобили полазе истовремено, времена приликом оба сусрета међусобно су
једнака. За први сусрет је

За други сусрет је

Изједначавајући односе између брзина у изразима (*) и (**), добијамо следећи израз из кога

рачунамо растојање између градова.

Сада унакрсно множимо:
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4 Задатак бр.4

Воз дужине 110m крећући се брзином 72  по правој прузи сустиже бициклисту у 910

часова (паралелно са пругом). Воз претиче бициклисту за 8s.  У 914 часова воз је срео пешака
и са њим се мимоишао за 5s. У колико сати ће се срести бициклиста и пешак  и колике

путеве они прелазе од тренутка кад је воз стигао бициклисту до сусрета?

Решење:

Времена сусрета се разликују за 4 минута тј. 240 секунди. Од сусрета бициклисте и воза до

сусрета пешака и воза, бициклиста и воз пређу следеће путеве:

Дакле, у 914, растојање између бициклисте и пешака је . Сада се

задатак своди на решавање релативног кретања два тела која полазе истовремено једно

према другом. Од тог тренутка до сусрета, потребно време је
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Сусрет се десио у 9 часова 20 минута и 40 секунди.



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 8 

1. Аутомобил стоји на удаљености 200m од куће. Иза аутомобила, на удаљености 400m од њега, стоји 

аутобус. Аутомобил крене равномерно праволинијски ка кући брзином 54
h

km . Пола сата после њега, 

крене и аутобус у истом смеру брзином 72
h

km . После ког времена од поласка аутомобила ће аутобус 

стићи аутомобил, колике су путеве прешли до тог тренутка и колико су удаљени од куће? 

2. Аутомобил прелази прву четвтину пута брзином 54
h

km , а другу четвртину пута брзином 72
h

km . На 

преосталом делу пута, четвртину времена кретао се брзином 72
h

km , а преостале три четвртине 

времена на том делу пута, кретао се брзином 36
h

km . Израчунати средњу брзину аутомобила на целом 

путу. 

3. Из места А и Б истовремено полазе два аутомобила један другом у сусрет једнаким брзинама 40
h

km . 

Други аутомобил стиже у А и без задржавања истом брзином се врати у место Б. Први аутомобил 

стигне у Б и без задржавања крене према А промењеном брзином, стигне у А, опет промени брзину 

тако да она сада износи 
2

3  брзине којом је почео кретање први пут из А, тако да у место Б оба 

аутомобила стигну истовремено. Одредити брзину првог аутомобила на деоници пута од Б до А. 

Кретање представити графички. 

4. Растојање између места А и Б је 50km. Из места А бициклиста се креће сталном брзином 10
h

km  ка 

месту Б. Истовремено из Б, њему у сусрет креће се други бициклиста брзином 15
h

km . 

a. Нацртати график пута у зависности од времена и на основу њега одредити место и 

време сусрета. 

b. Одредити временски интервал за који бициклиста из Б касније стиже у А него 

бициклиста из А у Б. 

5. Један возач је својим аутомобилом прешао  50.000km  и при том је сваки од точкова (4 погонска и 1 

резервни) прешао једнак број километара. Колико километара је прешао сваки точак? 

6. Атлетичари брзо-ходачи истовремено крећу са старта. Први има  10%  краћи корак од другог, али за 

исто време направи  10%  више корака од другог. Ко ће победити у тој трци ? 

7. Марко и Јанко крену истовремено из места А ка месту Б. Од А до Б има 6km. Марко иде брзином 4km/h, а 

Јанко 5km/h. Када је Јанко дошао на крај пута (у Б) пође натраг. На којој ће удаљености од места А срести 

Марка ? 
8. Два села удаљена су 12km. Пешак је пошао из првог села у 9h25min и стигао у друго село у 13h15min. 

Сутрадан се вратио, али је кренуо у 11h и стигао у 14h40min. Одредити на којем растојању од његовог села се 

налази место на путу којим је пешак прошао у оба дана у исто време и у колико часова је пролазио поред тог 
места ? 

9. Прешавши једну половину пута између градова, возач камиона је повећао брзину за 25%, па је стигао  пола 

сата раније. За које време је прешао растојање између градова? 
10. За једним аутомобилом пола сата касније из истог места крене други аутомобил и стигне га за 2,5 часова. 

Аутомобили настављају у истом смеру и након још 1,5 часова, други аутомобил је 24km испред првог. 

Одредити брзине аутомобила. 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-08

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Комбиновани задаци 1  Специјални задатак 06-08

Специјални задатак 06-08
Три друга желе да што пре стигну из Ваљева у Лајковац, при чему имају мопед

чија је брзина  24 . Они се договоре да двојица крену мопедом, а трећи

пешке, брзином од  6 .. На извесном растојању први сиђе са мопеда и

продужи пешке, а други се врати по трећег и наставе путовање мопедом. У

Лајковац су сва тројица ушли истовремено. Ако је растојање од Лајковца до

Ваљева  28km, израчунати :

а) По колико су пешке прешли први и трећи путник ? 

б) Колико је укупно трајао пут ?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-08

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-08 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 15. ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 16. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 16 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани
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задаци 2
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Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.8

Задаци за

самосталан рад

бр.8

Специјални

задатак 06-08

Тест 06-08

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена
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Решени задаци бр.9

Решени задаци бр.9

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.9

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:30

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Крећући се уз реку брод се мимоиђе са сплавом. Након 45min после сусрета, брод стиже у
пристаниште и тамо се задржи 1h. При повратку брод сустигне сплав после 1h. Брзина брода

у односу на воду је 10 . Одредити брзину реке.

Решење:

Брод се уз реку креће 45 минута, а низ реку до сусрета са сплавом 1 сат. Кретање сплава је

укупно 2 сата и 45 минута.

Изразићемо пређене путеве из прве две једначине и убацити у трећу:
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2 Задатак бр.2

Аутомобил пређе растојање између градова за 5 часова, а у супротном смеру за 4 часа.

Узбрдо се креће брзином од 60 , а по водоравном путу 72  и низбрдо 90 .

Колико је растојање између градова?

Решење:

Растојање између градова састоји се од узбрдица, низбрдица и равних делова. Треба имати
на уму да се распоред узбрдица и низбрдица мења са смером кретања аутомобила!

Сабирањем ове две једначине добијамо:
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3 Задатак бр.3

Брод који се креће низводно при проласку испод моста спушта сплав. Брод плови низводно

још један сат, а онда се окреће и враћа узводно. Сплав сусреће на месту које је 8 километара

низводно од моста. Одредити брзину реке. 

Решење:

У овом задатку важно се схватити да је релативна брзина кретања брода у односу на сплав

док се креће низводно једнака са релативном брзином кретања брода у односу на сплав док

се креће узводно. Дакле,

Ово значи да је време кретања брода од сплава и ка сплаву једнако, дакле сплав је пловио

укупно 2 часа, прешавши 8 километара. Онда је брзина реке
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4 Задатак бр.4

Воз дуг 110 метара, крећући се брзином од  сустиже пешака у 9h и 10min и пролази

га за време од 15s. У 9h и 16min воз је сусрео другог пешака и мимоишао се са њиме за 12s. У
колико часова су се срели пешаци?

Решење:

За 6min између сусрета, воз прелази

За тих истих 6min, други пешак се померио за
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Са s смо обележили растојање пешака у 9h и 10min. Дакле, сада се задатак своди на

релативно кретање пешака једног према другом који су удаљени 3300m у 9h и 10min. Време

до сусрета биће:

Дакле, пешаци су се срели у 9 часова и 40 минута.



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 9 

 

1. Крећући се низ покретно степениште, човек сиђе за 90 s . Када низ исто степениште иде два 

пута брже, човек сиђе за 60 s . За које време човек сиђе када стоји на степеницама? 

2. Брод А је дугачак 65 m , а брод Б 40 m . Ако бродови плове реком у истом смеру, брод А 

престиже брод Б за 70 s . Ако се бродови крећу један другом у сусрет, њихово мимоилажење 

траје 14 s . Одредити брзине бродова по мирној води. 

3. Човек је одвеслао из пристаништа низ воду 20 km  и вратио се назад после 7 h . При повратку, 

на растојању 12 km  од пристаништа, срео је сплав, који је поред пристаништа прошао у 

тренутку када је он кренуо на пут. Одредити брзину чамца у односу на обалу. 

4. Удаљеност места А и Б је 38 km . Из А у Б у 10
30

 часова пошао је бициклиста крећући се 

брзином 8
h

km
.Следећег дана у 13 часова бициклиста је кренуо обрнутим смером брзином 10

h

km
. И првог и другог дана он је прешао преко моста који се налази на том путу у исто 

време. Одредити време преласка бициклисте преко моста. 

5. Бициклиста који вози брзином 10
h

km
, планира да оде у суседно место тако да тамо стигне у 

12 часова. Међутим, на пола пута поквари му се бицикл. Остали део пута прешао је пешице, 

ходајући брзином од 5
h

km
 и стигао на одређено место у 14 часова. Одредити колико 

километара је прешао и у колико часова је кренуо. 

6. Два камиона полазе из два града један другом у сусрет. У тренутку сусрета, првом камиону 

остало је још 16 часова до другог града, а другом још 9 часова до првог града. Колико је 

потребно првом, а колико другом камиону да пређу цео пут између ова два града? 

7. Два пешака полазе из места А и Б један другоме у сусрет. Први полази из А у 10
36

h и стиже у 

Б у 16
21

h. Други полази из Б у 10
30

h, а стиже у А у 15
06

h. У које време су се они срели? 

8. Воз је пошао из Ниша 15 минута касније него што је предвиђено. Зато је повећао брзину за 

20% од предвиђене брзине, за време док није надокнадио кашњење. За које је време од 

поласка из Ниша воз надокнадио кашњење? 

9. Растојање између две железничке станице је 96 km . Први воз пролази ово растојање брже за 

40 минута од другог. Брзина првог воза већа је од брзине другог за 12
h

km
. Одредити брзине 

оба воза. 

10. Воз мора да пређе 840 km  за одређено време. На половини пута воз је 30 минута задржан 

пред семафором. Да бидошао на време у одредиште воз повећа брзину за 2
h

km
. Колико се 

времена кретао воз? 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-09

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Комбиновани задаци 2  Специјални задатак 06-09

Специјални задатак 06-09
Два путника полазе из места А и Б један другоме у сусрет. Први из А полази 6

часова касније него други из Б, а у тренутку сусрета имао је пређених 12

километара мање од другог. Након сусрета, продуживши даље истим

брзинама, први путник стиже у Б након 8 часова, а други у А стиже након 9

часова. Наћи брзине путника.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-09

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-09 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 22. ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 23. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 9 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.9

Задаци за

самосталан рад

бр.9

Специјални

задатак 06-09

Тест 06-09

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Сила 1  Сила еластичности

Сила еластичности
Тело не може само од себе да се покрене из мировања или да промени брзину кретања. До

тога долази због узајамног деловања са другим телима.

Тело мења свој положај, облик, започиње кретање, мења правац кретања услед дејства

другог тела.

Ако једно тело делује на друго, тада и друго тело делује на прво. Узајамно деловање тела

назива се интеракција. Узајамно дејство може да се оствари непосредним додиром

(контактом) или без њега.

Сила је физичка величина која представља меру узајамног деловања тела. Сила је

векторска физичка величина, што значи да је потпуно одређена правцем, смером и бројном

вредношћу.

Ознака за силу је , а основна јединица мере је N (њутн). Користе се и мање и веће јединице,

најчешће:

милињутн: 1mN =0,001N

килоњутн: 1kN =1000N

Графичко представљање силе

Сила је потпуно одређeна бројном вредношћу (интензитетом или јачином), правцем, смером

и нападном тачком. Сила се графички приказује усмереном дужи. Почетак дужи је нападна

тачка, правац дужи је правац деловања силе, стрелица означава смер деловања силе, а

дужина дужи одговара бројној вредности силе.

Слагање сила

Уколико на једно тело истовремено делује више сила, њихово деловање се може заменити

једном силом која се назива резултанта или резултујућа сила Fr . Силе које се замењују (F1,F2,

...) називају се компоненте, а поступак налажења резултанте је слагање сила.

Најједноставнији случај је слагање колинеарних сила. То су силе које имају исте правце, а

смерови им могу бити исти или супротни.

Резултанта двеју сила истог правца и смера има исти правац и смер као силе које се слажу, а

интензитет је једнак збиру њихових интензитета:

Fr = F1 + F2

Резултанта двеју сила истог правца а супротног смера има исти правац као силе које се

слажу, смер се поклапа са смером силе већег интентитета, а интензитет је једнак разлици

интензитета сила које се слажу:

Fr = F1 - F2, ако је F1 >  F2 или

Навигација
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Странице сајта
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Текући курс

sky006
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Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Моји курсеви

Администрација

Администрација модула

"Страница"

Моја почетна страница

Сила

еластичности

Решени задаци

бр.10

Задаци за

самосталан рад

бр.10

Специјални

задатак 06-10

Тест 06-10

Записи о

активностима

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=oFxp2qUOgA
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=261
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=261
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=263
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=262
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=266
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=258
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=3&modid=261


1/1/14 sky006: Сила еластичности

moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=261 2/3

Fr = F2 - F1, ако је F2 > F1

Сила еластичности 

У сваком деформисаном телу јавља сила еластичности која тежи да врати тело у

недеформисано стање и делује на тело које га деформише. Сила еластичности и сила која

деформише тело имају исте интензитете и правце али супротне смерове. 

Сила еластичности директно зависи од дужине деформације и коефицијента еластичности

опруге:

При узајамном деловању два тела може доћи и до промене облика тела, тј. до деформације

тела. Kажемо да је дошло до еластичне деформације уколико се тело после узајамног

деловања са неким другим телом врати у првобитни облик. Kажемо да је дошло до пластичне

деформације уколико се тело после узајамног деловања са неким другим телом не може

вратити у првобитни облик.

Колико пута се повећа јачина силе, толико пута се повећа и издужење опруге. Истезање

опруге је сразмерно сили која делује на њу.

Однос сила које делују на опругу и дужине деформација (издужења или сабијања) дат је

изразом:

График зависност дужине опруге од силе која је деформише дат је на слици. Са

графика се може очитати дужина опруге у недеформисаном стању, као и дужине опруге за

различите силе и на основу тога могу се израчунати истезања опруге.

Администрација курса

Подешавања мог

профила
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Решени задаци бр.10

Решени задаци бр.10

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.10

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:33

http://moodle.omegafizika.rs/
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1 Задатак бр.1

На тело делује више колинеарних сила. Интензитети сила су: F1=5N, F2=7N и F3=4N. Силе

F1 и F3 су истог смера, a F2 jе супротног смера. Графички и рачунски одредити резултанту

ових сила.

Решење:

Графички резултанту тражимо слагањем сила:
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2 Задатак бр.2

На опругу делује сила од 24N, при чему се она истегне за 5mm. За колико ће се издужити та

опруга када на њу делујемо силом од 40,8N?

Решење:
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3 Задатак бр.3

Када на опругу делује сила од 20N, дужина опруге је 13cm. Уколико на опругу делујемо

силом од 35N, дужина опруге је 14,5cm. Колика је дужина недеформисане опруге?

Решење:



1/1/14 Решени задаци бр.10

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=263 6/6

4 Задатак бр. 4

Када на опругу делујемо спољашњом силом од 15N, опруга се издужи за 3cm. Када на опругу

делујемо спољашњом силом од 48N али супротног смера (тако да се опруга сабије), укупна

дужина опруге је 15cm. Одредити дужину опруге када на њу не делује сила.

Решење:



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.10 

1. На тело делују две силе у истом правцу и смеру. Резултанта тих сила је 16N, а однос њихових јачина 3:5. 

Колики су интезитети ових сила? Колика би била резултанта ових сила када би деловале дуж истог правца 

у супротним смеровима? 

2. Ако је однос сила које делују на неко тело F1:F2=1:3 при чему је збир прве и друге силе 32N, а разлика 

друге и треће 16N, одреди резултујућу силу под условом да све три силе делују дуж истог правца и у 

истом смеру. 

3. Ако је опруга истегнута силом 6N, њена дужина је 16cm, а ако се истегне силом од 9N њена дужина је 

22cm. Колика је дужина неистегнуте опруге? 

4. Колики је коефицијент еластичности опруге са слике? 

 

 

 

 

 

5. Сила од 7N истегне еластичну опругу за 2cm. Коликом силом треба деловати на опругу да би се истегла 

још за 3cm? 

6.  Три колинеарне силе чији су интезитети 12N, 6N и 9N делују на једно тело. Усмереним дужима 

представи ове силе ако је њихова резултанта 15N, при чему сили од 1N одговара 0,5cm. 

7. Сила од 20N истегне еластичну опругу за 8cm. Коликом силом треба деловати на опругу да би њено 

издужење било  2cm? 

8. Под дејством силе од 5N, опруга има дужину 10cm, а ако се на исту опругу делује силом од 15N њена 

дужина  ће бити 14cm. Нацртати график зависности дужине опруге од силе и са графика очитати дужину 

опруге у недофирсаном стању. 

9. Дужина опруге у недеформисаном стању је 12cm. Када се на њу делује силом од 4N, њена дужина је 

14cm. Графички представи зависност дужине опруге од силе. Са графика очитај издужење и укупну дужину 

опруге под дејством силе од 12N. 

10. На слици је приказано релативно издужење опруге у зависности од силе којом се на њу делује. Колико 

ће бити релативно издужење под дејством силе од 5N? Колика ће бити дужина опруге под дејством силе од 

10N, ако је њена дужина у недеформисаном стању 16cm.      
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-10

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky006  Сила 1  Специјални задатак 06-10

Специјални задатак 06-10
На опругу делују две силе истог правца, при чему је F1 = 6N, a  F2 = 2,5N. Када

су ове две силе истог смера и то тако да истежу опругу, укупна дужина опруге

је 35cm. Ако друга сила заузме супротан смер од почетног, укупна дужина

опруге биће 25cm. Колика ће бити дужина опруге када на њу делује само прва

сила?.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-10

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-10 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 29. ДЕЦЕМБРА У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 30. December 2013., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 2 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Моја почетна страница

Сила

еластичности

Решени задаци

бр.10

Задаци за

самосталан рад

бр.10

Специјални

задатак 06-10

Тест 06-10

Записи о

активностима
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Решени задаци бр.11

Решени задаци бр.11

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.11

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:18
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1 Задатак бр.1

На динамометар се окаче заједно мањи тег тежине 0,5N  и већи тег непознате тежине.
При том је истезање опруге 2 cm. Онда се њима дода још један такав већи тег па истезање
динамометра износи 3,5 cm. Израчунај тежину већег тега.
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2 Задатак бр.2

У табели су резултати добијени при испитивању опруге. F је сила која је истезала опругу,

док је L дужина опруге. Нацртати график који показује како дужина опруге зависи од силе

која је истеже.

F(N) 0 10 20 30 40 50

L(cm) 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5

Решење:

На хоризонталној оси наносимо вредности за силу која делује на опругу, а на вертикалној

оси наносимо дужину опруге.

Приметићете на усправној оси део графика је приказан изломљеном линијом. То нам

говори да један део графика није у сразмери нацртан, тј. део од 0 до 10cm прескачемо јер
нам није важан за дати задатак.
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3 Задатак бр.3

Две опруге различитих кефицијената еластичности (k1 = 100    и  k2 = 250 ) везане

су редно једна за другом као на слици. На доњу опругу делујемо силом од 20N. За колико

ће се истегнути свака од ових опруга? Да ли се овакав систем може заменити само једном

опругом и колики би био коефицијент еластичности такве опруге?

Решење:

На обе опруге деловаће иста сила, али ће им издужења бити различита:

Овај систем од две опруге може се заменити једном опругом чије би издужење било збир

издужења појединачних опруга. На основу тога, можемо одредити коефицијент
еластичности те нове опруге:
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4 Задатак бр.4

Две опруге различитих кефицијената еластичности (k1 = 200    и k2 = 250 ) везане

су паралелно као на слици (дужине опруга су једнаке). На овај систем делујемо силом од

45N. За колико ће се истегнути опруге? Да ли се овакав систем може заменити само
једном опругом и колики би био коефицијент еластичности такве опруге?

Решење:

У случају паралелно везаних опруга, спољашња сила F изазива у свакој од опруга

различиту силу еластичности. Резултанта, тј. збир те две силе мора бити једнак

спољашњој сили. Да би одредили силе еластичности полазимо од једнакости издужења

обе опруге:
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Сада можемо наћи издужење опруга:

Уколико желимо да систем заменимо једном опругом, та опруга би се истезала такође за

10 центиметара, с тим да је сила еластичности једнака спољашњој сили од 45N. На

основу овога, можемо израчунати коефицијент еластичности те опруге:



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.11 

 

 

1. На тело делују четири колинеарне силе NFNFNFNF 3,4,5,8 4321  . Свака од ових 

сила може деловати у два различита смера. Наћи све могуће вредности резултанте ових сила. 

 

2. Раја, Гаја и Влаја надмећу се у надвлачењу конопца са Рилетом, Гилетом и Милетом. Раја може 

повући силом од 30N, Гаја два и по пута већом силом од Раје, а Влаја два пута мањом силом од 

Гаје. У другој екипи, сви чланови вуку истим силама од по 40N. Ко побеђује у надвлачењу 

конопца и колика је резултанта сила које делују на конопац? Ко ће победити ако Раја пређе у 

другу екипу и колика је тада резултанта сила? 

 

3. Када на опругу делује сила F  дужина опруге је 17 cm. Ако на њу делује три пута већа сила, 

дужина опруге је 21 cm. Колика је дужина недеформисане опруге? 

 

4. Под дејством силе од 3 N опруга има дужину 12 cm, а под дејством силе супротног смера од 6 

N, дужину од 10 cm. Колика је дужина опруге када на њу не делује сила? 

 

5. Ако опругу оптеретимо силом од 40 N, она ће се издужити за 5 cm. Одредити издужење ако 

истом силом оптеретимо две такве опруге: а) везане једна за другу, б) везане једну поред друге. 

 

6. Ако на недеформисану опругу делују две силе, опруга се истегне за 3cm. Када би једна сила 

променила смер, опруга би била истегнута за 1cm. Колико пута је једна од тих сила већа од 

друге? 

 

7. Тело тежине 24N истегне опругу за 2cm. Тело непознате тежине истегне опругу за 4cm више 

него претходни тег. Одредити тежину другог тега. 

 

8. Тег тежине 36N истегне опругу за неку вредност Δl. Када на ту исту опругу окачимо други тег 

чија је тежина 63N, опруга ће се истегнути за 3cm више него у првом случају. Одредити 

истезање опруге у првом случају. 

 

9. Два тега чији је однос тежина 1:4, окачена о опругу истежу је Δl1 = 10mm. Када теговима 

окаченим о опругу додамо још један лакши тег опруга се истегне за Δl2, а када додамо тежи 

опруга се истегне за Δl3. Израчунати истезања опруга Δl2 и Δl3. 

 

10. Два тега чији је однос тежина 1:3 обешена су истовремено о опругу и она се истегла за Δl1 = 

0,02m. Ако теговима на опрузи додамо још један тег који има тежину једнаку половини тежине 

већег тега опруга се истегне за Δl2. Уколико додатни тег скинемо и уместо њега ставимо тег 

који има тежину једнаку двострукој тежини мањег тега. Опруга се истегне за Δl3. Одредити 

истезања опруга Δl2 и Δl3. 

 



9/17/2014 Задатак

http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=286 1/2

Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-11

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Сила 2 ►  Специјални задатак 06-11

Специјални задатак 06-11
Две опруге имају исте дужине, али су направљене од различитих материјала и

зато нису подједнако еластичне. Ако се за једну опругу обеси тег тежине 4N,

она се истегне за 2cm (слика а). Ако се исти тег обеси за другу опругу, она се

истегне за 4cm (слика б). За колико ће се истегнути опруге ако се исти тег

обеси за обе опруге везане паралелно (слика в)?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-11

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-11 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 27.фебруара У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Friday, 28. February 2014., 00:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 201 дана 10 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Администрација

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.11

Задаци за

самосталан рад

бр.11

Специјални

задатак 06-11

Тест 06-11

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=286
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задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Мерење 1 ►  Мерење

Мерење

Могу се сабирати и одузимати само физичке величине исте врсте изражене у истим

мерним јединицама (на пример, дужина са дужином ако су обе у метрима итд.)

При израчунавању површине и запремине одговарајуће дужине морају бити изражене у

истим димензијама.

Формуле за израчунавање обима и површине неких фигура

Формуле за израчунавање површине и запремине тела 

Однос између јединица за запремину:      

1 dm3 = 1 l

1 cm3 = 1 ml

Последња измена: Friday, 24. January 2014., 09:36

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Моја почетна страница

Мерење

Решени задаци

бр.12

Задаци за

самосталан рад

бр.12

Специјални

задатак 06-12

Тест 06-12

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=282
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Администрација модула

"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Решени задаци бр.12

Решени задаци бр.12

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.12

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:24
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Трактор оре бразду просечне ширине 40 cm.

а) Колику ће површину узорати трактор ако направи 100 бразди при чему је свака дуга
100 m?

б) Колико би игралишта за мали фудбал дужине 50 m и ширине 20 m, могли добити од
узоране површине?

Решење:

а) Једна бразда има ширину 40cm и дужину 100m. Пошто има 100 бразди, површина ће

бити:

 

б)
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2 Задатак бр.2

Да ли 80 l воде може да стане у суд облика коцке чија је спољашња ивица 40 cm3, ако је

дебљина зидова 0,5 cm?

Решење:

Са слике се види да шупљина има мање димензије од спољашњих ивица за двоструку
дебљину зидова. Ово не важи за висину суда, она је мања за једну дебљину зида.

Дакле, 80 литара воде може стати у овај суд.
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3 Задатак бр.3

Слика дечака високог 1,5 m на фотографији је 5 cm. Дечак при сликању држи у руци лопту

пречника 35 cm. Колика је величина ове лопте на фотографији?

Решење:

Величину лопте налазимо из пропорције:
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4 Задатак бр.4

Ходник има димензије 3 m и 2 m. Потребно га је прекрити ламелним паркетом облика
квадрата чија је страница 10 cm. Колико је плочица овог паркета потребно да би се

прекрио ходник?

Решење:

Површину ходника треба поделити са површином једне плочице.



VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.12 

 

1. Два картона облика тругла су спојена дуж њихових најдужих страна. Димензије једног тругла су 

2 dm, 35 cm и 0,5 m, док су димензије другог 650 mm, 4 dm и 3 dm. Колико је метара траке 

потребно да би се обавила новонастала фигура? 

2. Површина једног зида собе је 10 m
2
. Наспрам њега се налази зид на коме има прозор површине 

2,25 m
2
. На бочном зиду ширине 3 m и висине 2,5 m се налазе врата чија је површина 1,4 m

2
. Ако 

је соба облика квадра колико је литара фарбе потребно за кречење ове собе? 10 l фарбе довољно 

је да се прекречи 50 m
2
. 

3. На журци је двадесет особа. Колико литара сока треба купити да би послужили све госте соком у 

два наврата са по 200 cm
3
 и да за сваки случај буде још 2 dm

3 
по особи више од предвиђеног за 

случај да неко пожели још сока? 

4. Колика је запремина квадра чија је дужина 4 dm, површина основе 800 cm
2
, а висина осмина 

најдуже стране? 

5. Димензије предмета облика квадра од дрвета су 10 cm, 100 mm и 5dm. Колика је запремина 

дрвета ако се у квадру направи отвор унутар најдуже стране површине 25 cm
2
? 

6. Ако до врха напунимо мензуру у њу стаје 40 ml воде. Када се у истој таквој мензури налази 32,5 

ml воде, колики број истих металних коцкица, чија је ивица дужине 1 cm, може да се убаци у њу, 

а да се вода не прелије? 

7. Потпуно затворен дрвени сандук облика квадра, димензија 120 cm, 8 dm и 0,6m, направљен је од 

дасака дебљине 5 cm. а)Колика је запремина дрвета од ког је сандук направљен? б)Колика је 

запремина ваздуха која се налази унутар сандука изражена у кубним метрима? 

8. Колико пуних обртаја направи секундна казаљка док се мала казаљка помери оd 12:15 до 15:30? 

9. Петар је погледао на сат у 11:41 и почео да броји кругове које прави секундара. Колико је било 

време након што је Петар одбројао 12 кругова? Ако је најмањи подеок на сатној скали 1 min за 

колико подеока се померила минутара? 

10. Милан је добио на поклон шест рибица и акваријум дужине 7 dm, ширине 5 dm и висине 4 dm. 

Ако користи флашу од 1,5 l колико пута је потребно да је напуни водом са чесме да би у 

акваријуму било 3/4 воде. 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-12

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Мерење 1 ►  Специјални задатак 06-12

Специјални задатак 06-12
Петар  и Јана имају по једну посуду и пуне кофу водом. Укупна запремина воде

која може стати у обе посуде је 8 dl. Обоје су сипали по две пуне посуде, а

онда је Петар сипао још једну пуну и три пута по пола, а Јана је сипала још два

пута по трећину запремине њене посуде. Након тога је у кофи било 3,05 dm3.

Колике су запремине Петрове и Јанине посуде?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-12

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-11 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 10.март У 24.00!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 10. March 2014., 10:20

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 191 дана

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Моја почетна страница

Мерење

Решени задаци

бр.12

Задаци за

самосталан рад

бр.12

Специјални

задатак 06-12

Тест 06-12

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=305


9/17/2014 Задатак

http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=305 2/2

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Мерење 2 ►  Обрада података мерења

Обрада података мерења
Приликом мерења неке физичке величине никад се не може добити њена апсолутно тачна

(права) вредност већ приближна. Због несавршености мерних инструмената, наших чула и

метода мерења, при мерењу увек постоји грешка. Тачност измерене вредности је већа

уколико је грешка мерења мања. Да би резултат био тачнији физичка величина се мери више

пута. Тада се рачунају средња вредност мерене физичке величине и грешке при мерењу.   

Средња вредност  xsr  мерене величине се израчунава тако што се резултати свих мерења

саберу и добијени збир подели бројем мерења:

где су x1 , ..., xn  вредности физичке величине  добијене мерењем, а n  је број мерења. Тако

добијена средња вредност узима се као права вредност мерене величине.

Апсолутна грешка мерења  представља одступање појединачног резултата мерења од

средње вредности и једнака је апсолутној вредности њихове разлике:

.

Највеће одступање је максимална апсолутна грешка и обележава се Δxmax .

Резултат мерења физичке величине се записује у облику:

.

То значи да се вредност мерене величине налази између (x - Δxmax)   и (x + Δxmax) .

Релативна грешка мерења је количник највеће апсолутне грешке и средње вредности

мерене физичке величине:

.

Релативна грешка је неименован број (нема јединицу мере). Релативна грешка се може

изразити у процентима тако што се добијени количник помножи са 100%:

Резултати мерења и грешке при мерењу се, због прегледности, приказују табелерно.

Последња измена: Friday, 21. February 2014., 10:23

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Моја почетна страница

Обрада

података

мерења

Решени задаци

бр.13

Задаци за

самосталан рад

бр.13

Специјални

задатак 06-13

Тест 06-13

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=291
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Администрација

Администрација модула

"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Решени задаци бр.13

Решени задаци бр.13

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.13

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:30
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр. 3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Колика је тежина тела коју мери динамометар на слици?

Решење: 

Очигледно је да један подеок на динамометру представља интензитет силе од 2N.

Дакле, динамометар показује тежину тела од 18N.
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2 Задатак бр.2

У мензури се налази 25cm3 воде. Када се у њу уроне два једнака кликера, ниво воде се

подигне, тако да је укупна запремина воде и тела 37cm3. Колика је запремина једног
кликера?

Решење:

V1 = 25cm3

V2 = 37cm3

2Vk = V2 - V1

2Vk = 37cm3 - 25cm3

2Vk = 12cm3

Vk = 6cm3
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3 Задатак бр. 3

У мензури се налази 7ml воде. Када се у њу урони тело облика коцке, ниво воде се подигне

тако да је укупна запремина воде и тела 15ml. Колика је страница коцке?

Решење:

V1 = 7ml

V2 = 15ml

Vk = V2 - V1

Vk = 8ml = 8cm3

Vk = a·a·a

8cm3 = 2cm·2cm·2cm

a = 2cm
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4 Задатак бр.4

Група од четири ученика је радила лабораторијску вежбу у којој је требало измерити
дужину оловке помоћу лењира. Ученици су добили следеће резултате: 14cm, 14,2cm, 13,9

cm и 14,3cm. Израчунати:

а) средњу вредност дужине оловке,

б) апсолутну грешку,

в) релативну грешку.

Попунити табелу и изразити резултат мерења.

Решење:
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50 

N  

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.13 

 

 1. а) Колика је вредност најмањег подеока на динамометру.  

    б) Колика је тежина тела? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Колика је запремина течности?        

         

       

 

 

 

 

 

 

 

3. На слици је приказано мерење запремине каменчића помоћу мензуре.  

а) Колика је вредност најмањег подеока на мензури?  

б) Колика је запремина каменчића?       

  
 

4. При мерењу времена кретања куглице између две црте обележене на жлебу добијене су 

следеће вредности: 1,88s, 1,9s, 1,86s, 1,91s и 1,9s. Израчунати: 

а) средњу вредност мереног времена 

б) апсолутну грешку 

в) релативну грешку 

Изразити резултат мерења. 

 

10 

20 

30 

40 

3cm

10 

20 

30 

40 

3cm



5. Један ученик је три пута мерио запремину кликера. Резултати мерења су дати у табели. 

Попуни табелу и изрази резултат мерења. 

Редни 

број 

мерења 

 

V  3cm  

 

srV  3cm  

 

V  3cm  

 

maxV  3cm  

 

V  %  

1. 4,2     

2. 4,0  

3. 4,3  

 

Резултат мерења:________________________ 

 

6. Запремина воде у мензури је 200cm
3
. Када се у мензуру са водом убаце гумице облика квадра 

димензија 2cm, 2cm и 5mm запремина је 300cm
3
. Колико гумица је убачено у мензуру? 

 

7. У посуду стаје 2 литара воде. Ако се у њу убаци 10 једнаких металних коцкица ивице 5 cm, 

колика би требало да буде запремина воде у посуди да не дође до преливања. 

 

8. Под облика правоугаоника дужине 5m и ширине 4m треба прекрити слојем бетона висине 1dm, 

а затим прекрити плочицама облика квадрата странице 20cm. Колика је запремина бетона и 

колико је потребно плочицама?  

 

9. Приколица облика квадра дужине 3m, ширине 2m и дубине 1m попуњена је до половине 

дубине кутијама дужине 3dm и ширине 5dm. Колика је висина кутија ако их у приколици има 

100? 

 

10. Метални лим облика правоугаоника дужине 0,4m и ширине 2,5dm треба исећи на делове 

облика квадрата странице 2cm. Ови делови се ређају један преко другог. Колика је висина тако 

добијеног низа ако је дебљина лима 2mm? 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-13

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Мерење 2 ►  Специјални задатак 06-13

Специјални задатак 06-13
На часу математике ученици су добили задатак да направе модел коцке

од жице.

Жицу треба исећи на делове које треба залепити тако да представљају

ивице коцке.

Један ученик је решио да од жице дужине  направи највећу могућу коцку,

а други ученик да од жице исте дужине направи две мање коцке

међусобно једнаких димензија.

Трећи ученик је имао задатак да коцке облепи украсним папиром.

Да ли му је више папира било потребно да облепи велику или две мале

коцке?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-13

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-13 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 17.мартa У 24.00!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 17. March 2014., 10:20

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 184 дана

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Моја почетна страница

Обрада

података

мерења

Решени задаци

бр.13

Задаци за

самосталан рад

бр.13

Специјални

задатак 06-13

Тест 06-13

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=320
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Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Решени задаци бр.14

Решени задаци бр.14

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.14

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:32
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Садржај

1 Задатак бр. 1

2 Задатак бр. 2

3 Задатак бр. 3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр. 1

На десном тасу ваге налази се тело непознате масе као и тегови од 2g и тег од 50mg. На
левом тасу ваге налазе се три тега од по 500mg, један тег од 1g и два тега од 200mg.
Одредити масу непознатог тела.

Решење:
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2 Задатак бр. 2

Колика је маса тела чија је тежина 49,05N?

Решење:
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3 Задатак бр. 3

Укупна тежина два тела је 58,86N. Ако је маса једног од њих 2,5kg, одредити мсу другог

тела.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Тежина аутомобила са путницима износи 12262,5N. Израчунати масу празног
аутомобила ако је она 4 пута већа од масе свих путника.

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.14 

 

 

1. Поређати по величини следеће бројчане вредности за масу тела: 

.1,0,1000,1000000000,600,
2

1
tgmgkgt   

2. Извршити потребна претварања и добијене резултате уписати у дату табелу: 

 

 t kg g mg 

1 t -    

10 kg  -   

100 g   -  

1000000 mg    - 

 

3. На једном тасу теразија је тег масе 200mg и тело непознате масе. На другом тасу 

теразија су два тега маса 50mg, три тега маса 100mg, као и тег масе 2g. Одредити масу 

непознатог тела. 

4. Када возач изађе из камиона, маса камиона се смањи за 2%. Колика је маса самог 

камиона ако је укупна маса камиона са возачем 5 тона? 

5. Маса празне мензуре износи 101,8g, а маса мензуре и воде је 112g и 245mg. Колика је 

маса воде изражена у милиграмима? 

6. Одредити тежину тела масе 600g. 

7. Колика је маса тела чија је тежина 686,7mN? 

8. Из боце је сипан сок подједнако у две празне чаше. При томе се тежина сваке од чаша 

повећала за 2,5N, а маса боце се преполовила. Израчунати масу боце са соком пре него 

што је сок сипан у чаше. 

9. У посуди са водом сипа се одређена количина соли, тако да је маса раствора 257,6g. 

Колика је маса соли, а колика маса воде, ако је маса соли 6 пута мања од масе воде? 

10. Када је за недеформисану опругу окачен тег масе 0,5kg, опруга се истегла за 1cm. Затим 

је окачен још један тег и опруга се истегла за још 0,4cm. Колика је маса другог тега? 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак 06-14

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Маса и тежина ►  Специјални задатак 06-14

Специјални задатак 06-14
У фабрици су израдили 9 куглица једнаких запремина и једнако обојених. Осам

куглица израђено је од гвожђа, а девета од олова. Мерењем куглица вагом

само два пута и не користећи при томе тегове, одредити која је куглица од

олова.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

као ворд документ (МАКСИМАЛНО 1мб) са називом: "ваше име и

презиме, специјални задатак 06-14

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 06-14 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 22.мартa У 24.00!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 24. March 2014., 10:20

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 177 дана

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Администрација

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.14

Задаци за

самосталан рад

бр.14

Специјални

задатак 06-14

Тест 06-14

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=329
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задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Густина тела 1 ►  Густина тела

Густина тела
Маса и густина

Маса је своство сваког тела и не зависи од његовог положаја у простору.

Основна јединица за масу је kg.

Већа јединица је тона: 1t=1000kg.

Мање јединице су грам и милиграм:

1kg=1000 g

1kg=1000000 mg  

Маса тела се мери вагом.

 

Густина тела је једнака количнику његове масе и запремине:

Основна јединица за густину је .

Често се користи и јединица .

Однос између ових јединица је: 1 =1000

 

Уколико тело није хомогено, онда се израчунава средња густина:

Последња измена: Saturday, 22. March 2014., 07:47
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Решени задаци бр.15

Решени задаци бр.15

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.15

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:37
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1 Задатак бр. 1

Стаклена коцка ивице 10cm има масу 2,5kg . Колика је густина стакла у kg/m3, а колика у

g/cm3?

Решење:



9/17/2014 Решени задаци бр.15

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=357 4/6

2 Задатак бр. 2

Дијамант облика квадра има масу 4,3g.  Колика је његова дебљина ако је дужина 2,5cm а

ширина 10mm? Густина дијаманта је 8600 kg/m3.

Решење:
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3 Задатак бр. 3

У суд масе 400g насуто је 0,06 литара глицерина. Маса суда са глицерином је 476,2 g .

Израчунај густину глицерина.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Маса празне чаше је 50g, а када је напуњена водом 70g. Колика је маса чаше када се

напуни живом. Густине воде и живе су редом 1000 kg/m3 и 13600 kg/m3.

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.15 

 

1. Маса празне чаше је 80g. Када се напуни водом, њена маса је 360g . Ако се уместо воде чаша 

напуни соком, њена маса је 380g . Колика је густина сока? 

2. Колика је густина смеше 150cm
3
 нафте и 100cm

3
 уља? Густина нафте је 0,8

3cm

g
, а уља 0,9

3cm

g
. 

3. Колика запремина воде је потребна да се направи 100 коцкица леда ивице 2cm? Густина леда је    

900
3m

kg
, а воде 1000

3m

kg
. 

4. Златна полуга облика квадра димензија 24cm, 14cm и 5cm има у себи ваздушну шупљину. Колика је 

запремина шуљине ако је маса полуге 32,231kg? Густина злата је 19300
3m

kg
. 

5. У празну мензуру масе 300g  и запремине 0,5 литара убаци се комад бакра густине 8900
3m

kg
. Затим 

се до врха мензуре налије вода густине 1000
3m

kg
. Маса пуне мензуре је 1,14kg. Колика је запремина 

бакра? 

6. У гвозденој куглици налази се шупљина испуњена живом. Маса целе куглице је 237,2g, а њена 

запремина 20cm
3
. Колика је запремина шуљине коју испуњава жива? Густина гвожђа је 7,8 

3cm

g
, а 

живе 13,6 
3cm

g
. 

7. Када се стаклени суд масе 100g обеси о недефорнмисану опругу, опруга се истегне за 2cm. Дно суда 

има облик квадрата унутрашње ивице 4cm. Ако се у суд сипа вода, опруга се истегне још за 3cm. 

Колика је висина воде у суду? 

8. У суд облика ваљка унутрашње запремине 5dm
3
 и масе 1kg насута је жива до 3/5 висине, а остатак 

суда је испуњен уљем. Колика је маса суда са овим течностима? Густина живе је 13600
3m

kg
, а 

густина уља 800
3m

kg
. 

9. У две исте чаше, дна облика квадрата странице 10cm сипана је вода до исте висине. У једну чашу се 

стави комад гвожђа масе 200g а у другу комад алуминијума исте масе. Израчунати разлику нивоа 

воде у чашама. Густина гвожђа је 7800
3m

kg
, а алуминијума 2700

3m

kg
.  

10. Суд има масу 50g и унутрашњу запремину 100cm
3
. Када се напуни до врха течношћу густине 0,8

3cm

g
 и окачи о опругу , опруга се истегне за неку дужину. Затим се проспе та течност, сипа друга 

течност до 3/4 висине суда, а истезање опруге је 1,5 пута веће него у првом случају. Одреди густину 

непознате течности.   
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СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Густина тела 1 ►  Специјални задатак бр.15

Специјални задатак бр.15
Једна скулптура се састоји из три дела, сваки од различитог метала. Доњи део је од сребра

густине 10500 kg/m3. Маса другог и трећег дела је једнака четвртини масе целе скулптуре, а

запремина трећини укупне запремине. Масе другог и трећег дела су у односу 2:3, а запремине

4:5. Израчунај густине непознатих метала. 

Последња измена: Saturday, 22. March 2014., 08:27
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Решени задаци бр.16

Решени задаци бр.16
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1 Задатак бр.1

Маса камена је 62,4 g, запремина камена је измерена помоћу мензуре (слика).

а) Израчунај густину камена.

б) Колика би била густина овог камена на Месецу?

Решење:

Јачина гравитационог поља не утиче на густину тела, тако да је она иста

на Месецу као и на Земљи.
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2 Задатак бр.2

Колико цигли може да стане у 1 m3 ако је маса једне цигле 3,6 kg, а густина цигле 1800

kg/m3?

Решење:
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3 Задатак бр.3

Празна боца од 200 ml има масу 150 g. Колика ће бити маса боце када се напуни нафтом, а

колика када се напуни живом? Густина нафте је 750 kg/m3, а густина живе 13600 kg/m3.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Маса једне коцке је 2,4 kg. Одредити масу друге коцке, направљене од исте супстанције,
чија је дужина ивице два пута мања.

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.16 

 

1. Уже може да издржи терет од 200 N. Да ли се њиме може подићи челична греда запремине 

0,5m
3
? Густина челика је 7700 kg/m

3
. 

2. Маса алуминијумске шипке је 5,4 kg. Одреди масу златне шипке истих димензија. Густина 

алуминијума  је 2700 kg/m
3
, а густина злата 19300kg/m

3
. 

3. Правоугаони оловни лим дужине 4 m, ширине 1,5 m и дебљине 2 mm има масу 46,8 kg. У лиму 

је направљен отвор облика квадрата. Израчунај површину отвора. Густина олова је 11,3 g/cm
3
. 

4. Маса гвозденог одливка је 21 kg, а запремина 5 dm
3
. У току ливења у гвожђу се направила 

шупљина. Колика је запремина шупљине? Густина гвожђа је 7800 kg/m
3
. 

5. Посуду облика квадра димензија 20 cm, 30 cm и 10cm напуњена је до врха глицерином 

(провиднa течност). У посуду са дном облика квадрата странице 25 cm сипана је иста маса 

воде. До које висине је вода? Густина глицерина је 1270 kg/m
3
, а густина воде 1000 kg/m

3
.  

6. Шупља гвоздена шипка има попречни пресек облика квадрата странице 1 dm. Дужине жипке 

је 20 dm, а дебљина зидова је 10 mm. Колике су маса и тежина шипке: а) на Земљи, б) на 

Месецу? Густина гвожђа је 7800 kg/m
3
. 

7. Две једнаке чаше напуњене су са по 5 ml живе. Укупна маса напуњених чаша је 196 g. Затим 

се из сваке чаше одлије по 2 ml живе у трећу исту такву чашу. Колика је маса све три чаше са 

живом? Густина гвожђа је 13600 kg/m
3
. 

8. На једном тасу уравнотежених теразија налази се мензура са 300 ml воде. Из мензуре се одлије 

100 ml воде, а долије 150 ml течности која се не меша са водом тако да су теразије поново у 

равнотежи. Одреди густину непознате течности ако је густина воде 1000 kg/m
3
. 

9. Маса празне чаше је 30 g, маса чаше пуне водом је 100 g. Колика је запремина живе коју треба 

сипати у исту такву чашу па да маса опет буде 100 g? Густина живе је 13600 kg/m
3
. 

10. Маса празне мензуре је 60 g . Ако се у њу сипа течност запремине 4 3cm , маса је 65 g . Затим се 

у ту течност потопи  тело масе 11 g . При томе се ниво течности у мензури попне до цртице 

која означава 6,2 3cm . Израчунај густину течности у мензури и густину тела потопљеног у ту 

течност. 
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СКАЈФИ VI
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Специјални задатак бр.16
На једном тасу теразија налази се тег масе 0,5 kg, а на дугом тасу стаклена чаша масе 200 g

и запремине 2 dl напуњена са 190 g воде. У чашу се лагано спуштају гвоздене коцкице ивице

1 cm. Да ли ће тас претегнути пре него што вода почне да се прелива из чаше? Густина

гвожђа је 7800 kg/m3, а густина воде 1000 kg/m3.

Последња измена: Sunday, 6. April 2014., 08:06
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Решени задаци бр.17

Решени задаци бр.17

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.17

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:56
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Садржај

1 Задатак бр. 1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр. 1

Колика је запремина леда који се добија замрзавањем 4,5 литара воде? Густина воде је

1g/cm3, а леда 0,9g/cm3.

Решење:

Масе леда и воде су исте:
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2 Задатак бр.2

Израчунати који део од укупне запремине заузима злато у предмету легираном од злата и

бакра. Мерењем је утврђено да је густина предмета 14050kg/m3. Густина злата је

19300kg/m3, а бакра 8900kg/m3.

Решење:
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3 Задатак бр.3

Коликом брзином треба да тече нафта кроз цев нафтовода површине попречног пресека

25dm2, да би за 20 секунди протекле 2 тоне нафте? Густина нафте износи 800 kg/m3.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Комад легуре од олова и цинка има масу 300g и запремину 30cm3. Густина олова је

11,4g/cm3, а цинка 7,3g/cm3. Колики је однос маса олова и цинка у овој легури?

Решење:

Са индексом 1 означићемо олово, а са индексом 2 цинк:
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VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.17 

 

1. Одредити површину попречног пресека цеви за воду ако она за један минут пренесе једну тону 

воде на растојање од једног километра од водовода до куће. 

2. Дрвена греда дужине cm60  и странице cm10  има шупљину у себи запремине l2 . Одредити 

густину дрвета ако је тежина греде N30  (
kg

N
G 10 ). 

3. Легура злата и сребра густине 
3

14000
m

kg
 има масу kg4,0 . Одреди процентни садржај и масу злата 

у легури. Густина злата је  
3

19300
m

kg
, а сребра 

3
10500

m

kg
. 

4. Две једнаке чаше напуњене су са по ml5  живе густине 
3

13600
m

kg
. Укупна маса ових напуњених 

чаша је g196 . Онда се по ml2  живе из сваке чаше одлију у трећу исту такву чашу. Колика је 

маса све три чаше напуњене живом? 

5. Посуда масе  g70  напуњена је до врха течношћу густине 
3

2500
m

kg
 и окачена о опругу која се 

због оптерећења истегла. Након тога је ова посуда скинута са опруге и окачена је друга, иста 

таква, која је до ¾ своје висине напуњена течношћу густине 
3

4000
m

kg
. Истезање у другом случају 

је за 10% веће него у првом. Одредити унутрашњу запремину посуде. 

6. Тело је направљено од три различите супстанције. Први материјал има густину 
3

690
m

kg
. Маса 

друге две супстанције једнака је 1/3 масе целог тела, а запремина 1/4 укупне запремине. Масе 

друге и треће супстанције стоје у односу 3:2, а запремине 3:5. Одредити густине друге и треће 

супстанције. 

7. Какав треба да буде однос запремина воде и алкохола да би њихова смеша имала густину 

3
9,0

cm

g
? Приликом мешања алкохола и воде долази до смањења запремине смеше тако да она 

износи 97% од збира запремине воде и алкохола. Густина алкохола је 
3

9,0
cm

g
, а воде 

3
1

cm

g
. 

8. Маса алуминијумског одливка је g270 ,  а запремина 3125cm . Колика је запремина шупљине у 

одливку? Густина алуминијума је 
3

7,2
cm

g
. 

9. Шупља затворена коцка од алуминијума густине 
3

7,2
cm

g
 и спољашње запремине 38dm  испуњена 

је водом. Тежина воде заједно са водом износи N114 . Наћи унутрашњу запремину коцке ако је 

густина воде 
3

1
cm

g
 и 

kg

N
G 10 . 

10. Модел точка од дрвета има тежину N100 . Помоћу овог модела изливен је точак од гвожђа ако је 

густина дрвета 
3

500
m

kg
, а гвожђа 

3
7000

m

kg
 (

kg

N
G 10 ). 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Густина тела 3 ►  Специјални задатака бр.17

Специјални задатака бр.17
Ако се о опругу обеси коцка од гвожђа странице 10cm опруга се издужи за 10cm. Ако о исту

опругу обесимо коцку истих димензија направљену од мешавине гвожђа и урана опруга се

истегне за 12cm. Одредити масу урана и масу гвожђа у овој коцки. Густина гвожђа је

7800kg/m3, а урана 18700kg/m3.

Последња измена: Wednesday, 16. April 2014., 07:13

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Администрација модула

Моја почетна страница

Решени задаци

бр.17

Задаци за

самосталан рад

бр.17

Специјални

задатака бр.17

Тест 06-17

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=414
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"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Притисак 1 ►  Притисак

Притисак
Притисак чврстих тела

Притисак је једнак количнику интензитета силе и површине на коју она нормално делује.

Формула: 

Основна јединица за притисак је паскал: 

Већe јединице:

килопаскал :1 kPa=1000 Pa=103 Pa

мегапаскал: 1 MPa=1000000 Pa=106 Pa

Мања јединица:

милипаскал: 1 mPa=0,001 Pa=10-3 Pa

Притисак се кроз чврста тела преноси у правцу деловања силе.

 

Хидростатички притисак је притисак који се јавља у течностима у стању мировања услед

њихове тежине.

Хидростатички притисак је једнак проузводу густине течности, јачине гравитационог поља и

висине (дубине) на којој се одређује.

Формула: 

Хидростатички парадокс: Хидростатички притисак не зависи од облика суда ни од масе

течности у суду.

Закон спојених судова: У спојеним судовима слободне површине течности се налазе на

истом нивоу.

Паскалов закон: Спољашњи притисак кроз хомогене течности и гасове у стању мировања

преноси се подједнако у свим правцима.

На Паскаловом закону заснива се принцип рада хидрауличних машина (дизалица,

преса, кочница...):

 

Атмосферски притисак је притисак који се јавља услед тежине ваздуха. Он зависи од

надморске висине (са повећањем висине изнад Земљине површине атмосферски притисак

опада) али и од метеоролошких услова.

За изражавање атмосферског притиска често се користи си јединица бар:

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и

пређеног пута

Средња брзина 1

Средња брзина 2

Комбиновани

задаци 1

Комбиновани

задаци 2

Сила 1

Сила 2

Мерење 1

Мерење 2

Маса и тежина

Густина тела 1

Густина тела 2

Густина тела 3

Притисак 1

Притисак 2

Притисак 3

Моји курсеви

Администрација

Моја почетна страница

Притисак

Решени задаци

бр.18

Задаци за

самосталан рад

бр.18

Специјални

задатак бр.18

Тест 06-18

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=416
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1 bar=100000 Pa.

Нормалан атмосферски притисак, на нивоу мора, износи 1013mbar.

Атмосферски притисак се мери барометром (живин и метални).

За мерење притисака већих и мањих од атмосферског користе се манометри (са течношћу и

метални).

Последња измена: Thursday, 17. April 2014., 14:14

Администрација модула

"Страница"

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky006

http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=282
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=3
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Решени задаци бр.18

Урађени задаци бр.18

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.18

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 11:59
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Садржај

1 Задатак бр.1

2 Задатак бр.2

3 Задатак бр.3

4 Задатак бр.4
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1 Задатак бр.1

Једно тело тежине 20N ослања се на површину од 1m2, друго тело тежине 30N ослања се

на површину од 150cm2. Колико пута већи притисак на подлогу врши друго тело?

Решење:

Друго тело врши 100 пута већи притисак на подлогу.
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2 Задатак бр.2

Сандук чије дно има површину 400cm2 врши притисак од 20kPa. Израчунати масу

сандука.

Решење:



9/17/2014 Решени задаци бр.18

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=379 5/6

3 Задатак бр.3

На столици тежине 120N налази се дечак тежине 200N. Додирна површина сваке од 4

ножице

је у облику квадрата странице 4cm. Колики притисак врши столица на под?

Решење:
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4 Задатак бр.4

Скијаш тежине 600N стоји на сноуборду дужине 1,5m при чему врши притисак на снег од
5kPa. Наћи ширину сноуборда.

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.18 

(У задацима у којима није другачије наведено, користити 
kg

N
G 10 ) 

1. Поређати по величини вредности за притисак он највеће до најмање: 

.
2

1
,600,10,400,1,0 3 MPaPaPakPaMPa  

2. Извршити потребна израчунавања и добијене резултате уписати у табелу: 

p  F  S  

Pa10  N1,0   

 N5  210cm  

kPa1   21,0 m  

 

3. Сила F  делује нормално на неку површину S . Како ће се променити притисак ако силу 

повећамо 3 пута, а додирну површину повећамо 6 пута? 

4. Колики притисак врши шиваћа игла на тканину ако је њена површина 2001,0 m , а сила која делује 

на тканину износи mN1 ? 

5. Тег тежине N100  налази се на столу. Колики је његов притисак на сто ако му је додирна 

површина 250cm ? 

6. Колики притисак врши коцка од гвожђа ивице cm10  када се ослања једном страном о тле? 

Густина гвожђа је 
3

7800
m

kg
. 

7. Колики притисак на тле врши мермерни стуб запремине 36m  ако је површина основе 25,1 m ?  

Густина мермера је 
3

2700
m

kg
. 

8. Лед на реци може да издржи притисак од kPa36 . Може ли безбедно по њему да пређе трактор 

тежине kN49  ако је додирна површина његових гусеница 24,1 m ? 

9. Притисак хомогене металне коцке на подлогу износи Pa36,1530 . Дужина ивице коцке је cm2 . 

Одредити густину коцке. Узети да је 
kg

N
G 81,9 . 

10. Дужине ивица цигле густине 
3

2000
m

kg
 су cm20 , cm10  и cm4 . Колики је највећи, а колики 

најмањи притисак који цигла при томе врши делујући на подлогу? Колика је разлика тих 

притисака? 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Притисак 1 ►  Специјални задатак бр.18

Специјални задатак бр.18
Кофа облика коцке странице 2 dm, постављена је на клупу тако да сакупља капљице воде које цуре

из неисправне чесме. Сваке 3s падне по једна кап запремине 0,5 cm3. После колико времена ће

притисак кофе на клупу износити 1,5 kPa? Колики је ниво воде у кофи у том тренутку? Маса празне

кофе је 2kg, а густина воде 1000kg/m3.

Последња измена: Monday, 31. March 2014., 15:16

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky006

Учесници

Беџеви

Општа секција

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 1

Увод у

равномерно

праволинијско

кретање 2

Релативна брзина

1

Релативна брзина

2

График брзине и
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Решени задаци бр.19

Решени задаци бр.19
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Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:05
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1 Задатак бр.1

Колика је висина стуба живе густине 13600kg/m3 који на дно суда врши притисак од

27,2kPa?

Решење:
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2 Задатак бр.2

Коликом силом делује морска вода густине 1030kg/m3 на прозор подморнице која рони

на дубини 30m, ако је површина прозора 2,5dm2 ?

Решење:
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3 Задатак бр. 3

На мањег клипу хидрауличне машине је тег масе 10kg, а на већем терет масе 150kg.

Израчунати површину већег клипа машине ако је површина мањег 15cm2.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Колика маса терета може да се подигне силом од 10N помоћу хидрауличне дизалице код

које је површина мањег клипа 1,2cm2, a већег 14,4cm2?

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.19 

(У задацима у којима није другачије наведено, користити 
kg

N
G 10 ) 

1. Колики је хидростатички притисак на дубини од km11  (највећа измерена дубина Тихог океана) 

ако је густина морске воде 
3

1030
m

kg
? 

2. У акваријуму висине cm32 , дужине cm50  и ширине cm20  налази се вода чији је ниво cm2  

испод горњег руба. Наћи хидростатички притисак на дно суда као и силу којом вода делује на 

дно суда. 

3. Колика је висина воденог стуба чији је хидростатички притисак једнак притиску живе висине 

cm5,2 ? Густина живе је 
3

13600
m

kg
. 

4. У суду облика квадра налазе се слој уља висине cm10  и слој воде висине cm12 . Густина уља је 

3
800

m

kg
, а густина воде 

3
1000

m

kg
. Одредити хидростатички притисак на дно суда. 

5. На дну цистерне висине m15   која је до врха напуњена водом налази се бочни отвор површине 
220cm . Колику силу треба да савлада затварач овог отвора? 

6. Површина мањег клипа хидрауличне дизалице је 230cm , а већег 215,0 m . На мањем клипу налази 

се тег од kg2 . Коликом силом треба деловати на већи клип да би се успоставила равнотежа? 

7. Коликом силом течност делује у хидрауличној преси на већи клип ако је површина попречног 

пресека овог клипа 28,0 m , а притисак у течности је MPa2 ? 

8. Мањи клип хидрауличне пресе под деловањем силе од N200  се спушта надоле  за cm30 . 

Површина попречног пресека мањег клипа је 23cm , а већег 212cm . Одредити тежину подигнутог 

предмета и висину на коју је подигнут. 

9. Израчунати коликим силама делује течност на клипове попречних пресека 2

1 2cmS   и 

2

2 6cmS  . 

 

 

 

 

 

10. Хидраулична преса има клипове облика квадрата. Однос страница ових клипова је 2:5. Колики је 

однос интензитета сила којима се на пресу делује и којом она делује? 

 

1S

2S
2

3 10cmS 

NF 243 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Притисак 2 ►  Специјални задатак бр.19

Специјални задатак бр.19
На бочном зиду отвореног суда на висини 10cm од дна налази се отвор затворен чепом

површине 3cm2. Чеп може да издржи максималну силу притиска од 0,5N. У суд се налије вода

густине 1g/cm3 до висине 20cm од дна суда, а изнад ње се налије уље густине 0,8g/cm3 до

висине 25cm од дна суда. Да ли ће чеп издржати под дејством силе притиска?

Последња измена: Thursday, 10. April 2014., 08:58
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Решени задаци бр.20

Решени задаци бр.20

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VI

Књига: Решени задаци бр.20

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:08
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1 Задатак бр.1

Колики је притисак у мору на дубини 500m ако је густина морске воде 1,05g/cm3, а

атмосферски притисак 100kPa?

Решење:
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2 Задатак бр.2

Колики притисак мора да оствари пумпа градског водовода да би у највишој тачки

водоводне инсталације био притисак 200kPa? Висинска разлика ове тачке и пумпе је

350m.

Решење:

Пумпа мора да оствари притисак који је од задатог већи за хидростатички притисак стуба

воде:
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3 Задатак бр.3

У суд су наливене једнаке запремине живе и воде. Укупна висина течности у суду је

30cm. Колики је притисак на дно суда? Атмосферски притисак је 100kPa, густина живе

13600kg/m3, а воде 1000kg/m3.

Решење:
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4 Задатак бр.4

Уз бочни зид једног резервоара прикључена је вертикална цев површине попречног

пресека 12cm2 у којој се налази вентил као на слици. Вентил се подиже када течност у
резервоару достигне висину 1,8m изнад вентила. Израчунати колика треба да је маса

вентила ако густина течности износи 1050kg/m3.

Решење:



 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.20 

(У задацима у којима није другачије наведено, користити 
kg

N
G 10 , а за воду 

3
1000

m

kg
) 

1. При пењању на брдо установљено је да је атмосферски притисак на врху брда за kPa4  мањи од 

атмосферског притиска у подножју. Ако је густина ваздуха 
3

29,1
m

kg
 одредити висину брда. 

Занемарити смањење густине ваздуха са повећањем надморске висине. 

2. На мањи клип хидрауличне пресе делује сила од N40  при чему се он помери наниже за cm25 . 

На већем клипу налази се терет тежине N200 . За колико ће се померити већи клип? 

3. Ниво воде у цилиндричном суду налази се на висини m5,0 . Вода се налази под клипом на који 

делује сила N1000 . Површина клипа је 210cm . Колики је притисак на дно суда? 

4. У вертикалној U цеви налази се жива.Затим се у један крак цеви сипа вода, а у други уље густине 

3
900

m

kg
 . Додирна површина уља и живе је на истој висини као и додирна површина воде и живе. 

Одредити висину стуба воде ако је висина стуба уља cm20 . 

 

5. Одредити притисак ваздуха у лопти ако се у манометарској цеви налази жива 

густине 
3

13600
m

kg
. Ниво живе у десном краку цеви виши је за 

cm20 . Атмосферски притисак је kPa100 . 

 

6. Колики је укупни притисак у мору на дубини m100  ако је на морској површини нормалан 

атмосферски притисак од kPa100 ? Наћи и силу која делује на прозор подморнице површине 
2500cm  када се подморница нађе на тој дубини. 

7. У спојеним судовима насута је жива, а изнад ње у једном краку суда уље висине cm48 , а у други 

крај петролеј висине cm20 . Одредити разлику нивоа живе у оба крака. Густине течности су: 

333
500,900,13600

m

kg

m

kg

m

kg
puž   . 

8. У суд је насута вода до висине од cm30 . Преко воде сипано је уље густине 
3

780
m

kg
. Ако је 

атмосферски притисак kPa100 ,  а укупан притисак на дно суда kPa9,106 , наћи дебљину слоја 

уља. 

9. У спојеним судовима чије су површине попречних пресека по 210cm  налази се вода до висине од 

cm50 . У леву цев улије се уље запремине l1,0  и густине 
3

800
m

kg
. Наћи разлику нивоа течности у 

овим цевима. 

10. У вертикалној U цеви површина унутрашњег попречног пресека једног крака је S, а другог 3S. У 

такву цев је насута жива и њен ниво се налази cm30  ниже од врха цеви. За колико ће се повисити 

ниво живе у ширем делу цеви ако се у ужи налије вода до врха? 
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СКАЈФИ VI

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky006 ►  Притисак 3 ►  Специјални задатак бр.20

Специјални задатак бр.20
Два спојена суда чије су површине попречних пресека 10cm2 и 16cm2 спојена су уском цеви и

у њима се налази вода до висине 20cm. Наћи висине у сваком суду ако је у леви суд

доливено уље густине 800kg/m3 и запремине 100cm3. Уље се не меша са водом.

Последња измена: Friday, 18. April 2014., 07:54
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