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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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. 

 



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. 

 



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? 



 

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? 

 

     



 

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.   

 



 

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. 

 



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 ). 



 

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? 

 



 

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 



 

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? 


