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VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД БР.1 

1. Убрзање мотоцикла је 
2

2
s

m
и он за s8  достигне брзину 

h

km
90 . Израчунати почетну 

брзину мотоцикла ако се мотоцикл кретао равномерно убрзано? 

2. Аутомобил при брзини од 
h

km
126 , нагло почиње да кочи са убрзањем 

2
5

s

m
. После 

колико времена ће се зауставити и колико ће бити дугачак његов зауставни пут? 

3. Мотоцикл из мировања почиње да се креће са сталним убрзањем 
2

2
s

m
. Колики ће пут 

тело прећи за s10  кретања, а колики пут у десетој секунди? 

4. Тело почиње да се креће са сталним убрзањем 
2

2
s

m
и за неко време ће достићи брзину 

h

km
72 . Израчунати то време и пређени пут? 

5. Два тела истовремено крећу једно другом у сусрет. Прво тело се креће равномерно 

убрзано са почетном брзином 
s

m
5 , а друго равномерно                                              

успорено са почетном брзином 
s

m
15  . Оба тела имају исто убрзање 121  аа

2s

m
 и 

растојање између њих је ms 120 . Израчунати време за које ће се срести и путеве 

сусрета. 

 

6. У тренутку када је машиновођа приметио црвено светло на сигналу локомотива се 

налазила на растојању mL 400 од сигнала и имала брзину 
h

km
v 54 . У истом тренутку 

почиње кочење. Одредити положај локомотиве у односу на сигнал један минут након 

почетка кочења, уколико се она креће са убрзањем 
2

3,0
s

m
a  . 

7. Аутомобил масе kgm 500  креће се брзином  
h

km
v 720  . Колики мора да буде 

интензитет константне силе кочења да би се аутомобил зауставио на путу од ms 20 . 

 

8. Тело се креће равномерно убрзано. У току прва два суседна временска интервала од по 

st 4 прелази путеве ms 241  и ms 642  . Одредити почетну брзину и убрзање тела.  

 

9. Једно тело се кретало равномерно убрзано (без почетне брзине) s10 и прешло пут дужине 

m100 .    

      Одреди: а) убрзање тела,  

                    б) пут пређен у првој секунди,  

                    в) пут пређен у последњој секунди и 

                    г) пут пређен за прве 4 секунде кретања.  

 

10. Колико је убрзање тела које се креће равномерно убрзано (без почетне брзине) ако у 

времену од краја осме до краја десете секунде пређе пут дужине m90 ? 

 



 
VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-02 
 

1. Аутомобил који се креће равномерно убрзано у шестој секунди кретања пређе пут 12 m 

. Одреди убрзање аутомобила ако он полази из мировања?  

 

2. Тело, које се креће са сталним убрзањем и са почетном брзином 4  , у шестој секунди 

кретања пређе пут 2,9 m . Одреди убрзање тела .  

 

3. Композиција воза састоји се од вагона исте дужине. Посматрач , који у тренутку 

поласка воза стоји поред предње стране првог вагона , приметио је да је трећи вагон 

прошао поред њега за време Δ  = 2,5 s . Ако се воз креће равномерно убрзано, 

одредити колико ће времена поред посматрача пролазити шести вагон. Занемарити 

растојање између вагона .  

 

4. У тренутку када је путник стигао на перон , испред њега је пролазио предњи крај 

претпоследњег вагона , а поред њега је прошао за време  = 8 s. Последњи вагон је 

поред путника прошао за време  = 6 s . Колико је закаснио путник , ако је на перон 

стигао на место где су се пре поласка воза налазила отворена врата неког вагона? 

Вагони су једнаке дужине , а воз се кретао једнако убрзано.  

 

5. Растојање између тачака A и B је издељено на једнаке деонице . Тело почиње кретање 

из тачке А и прву деоницу пута пређе за 1 s. Кретање је једнако убрзано. Израчунати 

време за које ће тело прећи десету деоницу пута .  

 

6. Тело креће, из стања мировања, равномерно убрзано. Одредити колико је пута пређени 

пут у осмој секунди дужи, од пређеног пута у трћој скунди кретања .  

 

 

7. У току пете секунде равномерно успореног кретања тело прелази 5 m, и на крају пете 

секунде се заустави. Колики  пут је тело прешло у току треће секунде кретања?   

 

8. У последњој , трећој секунди кретања , тело прелази 2 m . Одредити пређени пут за три 

секунде, ако се тело креће равномерно успорено.  

 

9. Тело се креће равномерно убрзано , без почетне брзине, и у току пете секунде прелази 

за 10 m дужи пут него у току треће секунде. Одредити убрзање тела .  

 

10. Тело се без почетне брзине креће равномерно убрзано, убрзањем 5   одредити 

пређени пут тела, ако је средња брзина у току предпоследње секунде кретања , два пута 

мања него у току последње .  



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-03 

 

1. На слици SZ-07-03-01 је приказан график брзине кретања неког тела. Колики је пут прешло тело и 

колика је средња брзина на целом путу. Нацртати график зависности убрзања од времена.  

 

 
 

2. На слици SZ-07-03-02 је приказан график кретања неког тела. Израчунати укупан пређени пут. 

Нацртати график зависности убрзања од времена.  

 

 

 



3. График брзине неког тела приказан је на слици SZ-07-03-03. Нацртати одговарајућу зависност 

убрзања од времена. Одредити укупни пређени пут тела у току посматраног временског интервала.  

 
 

 

 

 

4. Зависност брзине тела од времена приказана је на слици SZ-07-03-04. Наћи укупан пређени пут и 

средњу брзину на целом путу.  

 
 



5. На слици SZ-07-03-05 су приказани графици зависности брзина двају тела од времена. Ако су та два 

тела у тренутку 00 t  била у истом положају и крећу се у истом правцу и смеру. Oдредити после 

колико времена и на ком растојању од полазног положаја ће се тела опет сустићи. 
 

 
 

 

 

6. На слици  SZ-07-03-06  су приказани графици зависности брзина двају тела од времена. Наћи однос 

путева које та два тела пређу до тренутка када се њихове брзине изједначе. 
 

 
 

 



7. На слици SZ-07-03-07  приказани су графици брзина два тела која су у истом тренутку кренула из 

истог положаја у истом смеру. Одредити време и место сустизања тела. 
 

 
 

 

 

 

8. На основу датих графика SZ-07-03-08a и SZ-07-03-08b зависности убрзања од времена нацртати 

график зависности брзине од времена. Почетна брзина је 2
s

m .  

 

     
 



9. Зависност брзине тела од времена дата је на графику  SZ-07-03-09. Колики је пут прешло тело за 20 s 

кретања? 

 

 

10. Аутомобил се креће брзином 
s

m
v 200  . Затим успорава и заустави се за st 5 . Колико је успорење 

аутомобила? Колики пут ће прећи аутомобил за то време? Нацртати график брзине аутомобила у 

зависности од времена. 
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ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-04 

 

1. Тело је за 10 s   кретања прешло пут од   14,3 m   , при томе првих пет секунди тело се кретало 

равномерно променљивом брзином , а затим се наредних пет секунди кретало константном 

брзином . Одредити почетну брзину тела ако је оно у осмој секунди прешло пут од  1,2  m . 

  

2. За време  t  тело је прешло пут S , при чему се његова брзна повећала  n -пута.Сматрајући да је 

кретање равномерно убрзано са почетном брзином израчунати величину убрзања . 

 

3. Аутомобил масе 1000 kg креће се константном брзином интезитета 72    . Колики мора да 

буде интезитет силе кочења да би се аутомобил зауставио на путу од 25 m ? 

 

4. Тело се током времена  t = 5 s креће константном брзином v0  = 2  . Затим његова брзина 

линеарно расте тако да у тренутку 2t износи 2v0 . Одредите пут који тело пређе за 8 s  од 

почетка   .  

 

5. Аутомобил почиње да се креће по правом путу и први километар прелази убрзањем a1 , а други 

убрзањем a2. При томе се напрвом километру пута његова брзина повећа за 20   , а на другом 

километру за 10   . Које је убрзање већег интезитета и за колико ?    

 

6. Средња брзина трамваја између станица A и  B је  vsr = 14,37   . Првих пет секунди трамвај се 

кретао равномерно убрзано , без почетне брзине убрзањем  a1 , а у току следећа два минута 

трамвај се кретао равномерно , а у последњих шест секунди равномерно успорено са 

успорењем  a2 све до заустављања у станици  B .  Одредити вредности убрзања и успорења . 

 

7. Тело крене из стања мировања равномерно убрзано убрзањем 3  . Након пет секунди , креће 

се равномерно наредне 3 секунде, а затим почиње да успорава. Израчунати брзину на почетку 

дванаесте секунде кретања и пут који тело пређе до тада , ако у прве две секунде успореног 

кретања пређе пут од  25 m.  

 

8. Два воза пређу исти пут за исто време . Један воз се креће убрзањем 0,03  без почетне брзине, 

а други се пола пута креће брзином 18  , а пола брзином 54 . Колики пут пређе сваки воз и 

за које време ?   

 

9. Крећући се равномерно убрзано тело за првих  5 s пређе пут од 30 cm , а за следећих    5 s пут 

од  80 cm. Одредити почетну брзину и убрзање тела .  

 

10. Композиција  која се састоји од 20 вагона ( заједно са локомотивом ) истих маса од по  20 t , 

започиње кретање под дејством сталне силе од  10 kN . После  5 min откачи се последњи вагон 

, а вучна сила остане непромењена . Ако је максимална брзина коју може достићи  45  , после 

колико времена достиже максималну брзину и колики је пређени пут ?  



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-05 

 

 

1. Тело се креће равномерно убрзано без почетне брзине. Средња брзина у трећој секунди већа је 

од средње брзине у другој секунди за 0,5 
s

m
. Колики пут пређе за прве три секунде?  

 

2. Након 40 s од проласка брода кроз пристаниште, за њим је кренуо глисер, који се креће са 

убрзањем 0,5 
2s

m
. После 40 s од свог поласка глисер је стигао брод. Наћи брзину којом се креће 

брод, ако је она константна.  

 

3. Из места А и B међусобно удаљена 30 m истовремено крену једно према другом два тела 

почетним брзинама: 15 
s

m
и 10 

s

m
. Убрзања оба тела су 0,5 

2s

m
, али се тело из А креће убрзано, 

а из B успорено. На ком растојању од А ће се тела срести?  

 

4. Дете се спусти на санкама без почетне брзине низ падину дужине 60 m за 15 s, а затим по 

хоризонталном путу пређе још 30 m до заустављања. Одреди брзину санки на крају падине и 

средњу брзину на целом путу.  

 

5. Тело се креће са убрзањем 10 
2s

m
 без почетне брзине. Наћи пређени пут ако је средња брзина у 

претпоследњој секунди кретања дупло мања него у последњој.  

 

6. Тело се креће са сталним убрзањем из неке тачке А. После 5 s брзина тела је 1,5 
s

m
, а после 6 s 

тело се заустави и крене назад. Наћи пут који тело пређе од тачке А до заустављања.  

 

7. Први вагон воза који полази из станице пролази поред посматрача 2 s. За које време ће проћи 

цела композиција која се састоји од 9 истих вагона, укључујући и локомотиву?  

 

8. Тело почиње кретање из мировања. Прве две секунде креће се са убрзањем 1 
2s

m
, затим се 1 s 

креће равномерно, потом 1 s успорава са убрзањем 1 
2s

m
и последње две секунде креће се 

равномерно. Колика је средња брзина на целом путу?  

9. Тело се креће из неке тачке А са убрзањем 4 
2s

m
. Вектори почетне брзине и убрзања су 

супротно усмерени. На растојању 10 m од тачке А тело се креће два пута у временском 

размаку од 4 s. Коликом брзином је кренуло тело из тачке А? 

 

10. Тело се креће из тачке А са сталним убрзањем. Колики пут оно пређе ако се у тачку А врати 

после 4 s?  
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1. Тела маса m1 =  10 kg , m2 =  4 kg  и m3 = 10 kg  везане су међусобно као на слици ZSR-07-

06-01 . Одредити силе затезања, и убрзање система . 

 

 

ZSR-07-06-01 

2. Три тела чије су масе m , 2m и  3m леже на глаткој хоризонталној подлози и међусобно су 

повезана са два неистегљива канапа занемарљиво малих маса слика ZSR-07-06-02. Трења 

између тела и подлоге се занемарују. Максимални интезитет силе затезања који може да 

поднесе било који од ова два канапа је 10 N . Одредити максимални интезитет силе  F којом 

систем тела може да вуче у хоризонталном правцу , а да се не прекине ни један од канапа ?  

 

ZSR-07-06-02 

3. Три тела , чије су масе  m1 = m2 = 2 kg  и  m3 = 1 kg , повезана су нитима као на слици ZSR-

07-06-03 . Oдредити убрзање којом се тело  m3  спушта ? Трење занемарити . 

 

 

ZSR-07-06-03 

 

m 

2m 3m 

F 

m2 

m1 

m3 

m3 

m1 m2 



4. На глаткој хоризонталној подлози леже три тела маса  m1 = 3 kg , m2 = 1 kg и  m3 = 2 kg 

повезана лаким неистегљивим концем , слика ZSR-07-06-04. Конац може да издржи 

максималну силу затезања  Tmax = 20 N . На систем тела у једном тренутку почињу да 

делују силе F1 и  F2 као на слици . Интезитети сила мењају се са временом по законима F1 = 

kt  и F2  = 1,5kt  где је  k = 0,4  . Који конац ће се први искидати , и после колико времена ће 

се то десити од почетка деловања сила ? трење занемарити  

 

ZSR-07-06-04 

5. Систем од   n   различитих маса   m1 , m2 , . . . , mi, . . . , mx повезаних једнаким 

неистегљивим нитима, убрзано се креће по хоризонталној подлози , под дејством силе F 

.Наћи формулу за силу затезања било које нити , ако је трење занемарљиво.слика ZSR-07-

06-05 

 

ZSR-07-06-05 

6. Два тела масе m1 = 1 kg  и m2 = 3 kg , везана лаким неистегљивим концем, леже на глаткој 

хоризонталној равни. Да би се конац прекинуо , коликом минималном силом треба  вући : 

А) тело масе m1 

Б) тело масе m2 

Максимална сила затезања коју конац може да издржи је  T = 10N . Трење занемарити . 

 

7. Три тела , маса m1 = 1 kg , m2 = 0,5 kg  и  m3 = 2 kg , која леже на глаткој хоризонталној  

подлози , међусобно су повезана неистегљивим канапом као на слици ZSR-07-06-07.  На 

тело масе m1 делује сила  F = 10N  у правцу канапа .Одредити силу затезања канапа између 

тела m1 и  m2 .Да ли ће се променити резултат уколико се истом силом , уместо на тело m1  , 

делује на тело  m3 ? Образложити одговор .  

 

 

ZSR-07-06-07 

 

 

 

 

 

m1 
F 

m2 m3 
F 

m1 
F 

m2 m3 mx 

m1 
F2 

m2 m3 
F1 1 2 



 

 

 

8. Два тела везана су лаком неистегљивом нити и леже на хоризонталној подлози. Коликом 

максималном силом можемо вући прво тело у хоризонталном правцу , а да нит , која може 

да издржи силу затезања T = 5 N ,  не пукне? Да ли ће се резултат променитиако силом 

уместо на прво , делујемо на друго тело? Масе тела су m1 = 50 g, m2 = 100 g . Трење 

занемарити. 

 

9. У систему приказаном на слици ZSR-07-06-09 je kgm 11  , kgm 22  , а опруга је сабијена за 

2 cm. За колико ће бити сабијена опруга ако тела 1m  и 2m  замене места?   

 

ZSR-07-06-09 

10. У систему приказаном на слици ZSR-07-06-10 je kgm 11  , kgm 5,02  , а опруга је сабијена 

за 2 cm. За колико ће бити сабијена опруга ако тела 1m  и 2m  замене места?   

 

ZSR-07-06-10 

m1 

m2 

m1 

m2 
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1. Колико износи растојање између тачака путање тела које слободно пада, ако у тим тачкама 

интензитети брзина тела износе 
s

m
10  и 

s

m
20 ?  

2.Kамен слободно пада са стене и за 3s пређе прву половину пута.Одредите време за које би камен 

прешао другу половину пут.    

3. Дечак баци у празан бунар камен, брзином 
s

m
2  (хитац наниже), и он падне на дно за 3 секунде. 

Ако је брзина звука 10,5 пута већа од брзине којом је камен ударио у дно бунара, наћи време 

кретања звука до дечака.  

 

4. Тело слободно пада са висине h. Ако је познато да у току претпоследње секунде кретања пређе 

три пута веће растојање него до тада, наћи висину h. 

 

5. Са балкона, који се налази на висини 25m изнад површине земље, бачено је тело вертикално 

увис почетном брзином 
s

m
20 . Наћи време за које ће тело пасти на земљу. 

 

6. Тело се избаци вертикално увис и после 2,5s има три пута мању брзину од почетне. На којој се 

висини у том тренутку налазило тело? Да ли ће тело под наведеним условима моћи да достигне 

висину 150m? Занемарити отпор ваздуха.  

7. Тело је бачено вертикално увис брзином 60m/s.Наћи време за које ће тело пасти на земљу од 

тренутка кад је бачено са земље? 

 

8. Тело је пуштено да слободно пада са висине H=50m. Истовремено је са Земље бачено увис 

друго тело брзином 
s

m
20 . На којој висини и после ког времена ће се тела срести. 

 

9. Са висине од h=100m, прво тело се баци увис брзином од 
s

m
v 100  , а друго истовремено пусти 

да слободно пада. Наћи растојање између њих после времена t=2,5s и њихову удаљеност од Земље.  

 

10. Тело слободно пада са висине h=100m. У истом тренутку са Земље је избачено вертикално 

навише друго тело неком почетном брзином. Колика треба да буде почетна брзина да би се тела 

срела на половини висине. 
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1. Колики интезитет и какав смер треба да има убрзање подлоге да би тело масе 5kg имало 

тежину 100N ?  

2. Колики интезитет и какав смер треба да има убрзање подлоге да би тело масе 5kg имало 

тежину 35 N?  

3. Колики интезитет и какав смер треба да има убрзање подлоге да би тело масе 5kg имало 

тежину  0 N?  

4. Бестежинско стање може да се симулира у авиону који искључује моторе и слободно пада с 

висине од 11km на висину од 8 km изнад тла . Колико времена путници у таквом авиону 

осећају бестежинско стање ? 

5. Кутију масе 50 kg са површине Земље навише вуче константна сила  600N . Колико 

времена је потребно да се кутија подигне за  4 m?  

6. Маса лифта и терета којим је лифт оптерећен износи 8 t. Лифт се спушта , брзином 8  . 

Максимално оптерећење ужета на којем виси лифт може бити 140 kN . Колики је најкраћи 

пут накојем се лифт може зауставити а да уже не пукне ?  

7. За кров лифта окачена је неистегљива нит на којој виси метална кугла масе 0,1 kg . 

Интезитет максималне силе затезања коју нит може да издржи је 1,5 N . Да ли ће се нит 

прекинути ако : 

 Лифт слободно пада 

 Лифт се креће равномерно убрзано , убрзањем 7  , усмереним вертикално навише ?  

8. Лифт масе 1000kg креће се навише равномерно убрзано. На неком делу пута дужине  1 m, 

брзина лифта се повећала за 0,5  . На истом делу пута средња брзина је  5  . Колика је 

сила затезања сајле за коју је везан лифт ?  

9. Терет масе 10 kg треба подићи на висину од 10 m  за 10 s. Колика је сила употребљена ако 

се тело креће равномерно убрзано без почетне брзине ?  

10. На сајли дизалице виси терет масе 1500 kg .максимално оптерећење сајле несме прећи  20 

kN . Под претпоставком да се терет ,из мировања подиже ,равномерно убрзано,коју највећу 

брзину сме достићи за  2 s ?  
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1. Падобранац је искочио из хелихоптера и слободно падао током  t1 = 3 s. У том тренутку 

отворио се падобран и падобранац је почео да се креће равномерно успорено 

успорењем  a = 3  . Ако је брзина падобранца непосредно пре него што је додирнуо 

подлогу била  v = 2  ,одредити укупно време кретања , као и висину са које је 

падобранац скочио . 

2. Са висине  H1 = 10 m изнад земље почне да пада камен без почетне брзине. 

Истовремено са висине  H2 = 5 m вертикално навише бачен је други камен . Којом 

почетном брзином  v0 је бачен други камен , уколико је познато да ће се оба камена 

наћи истовремено на висини  h1 = 1 m изнад земље . Отпор ваздуха занемарити. 

3. Грађевинска дизалица подиже бетонски блок масе m = 100 kg ,  вертикално увис 

убрзањем  a = 0,2  . Одреди силу затезања ужета о које је окачен бетонски блок .  

4. После колико секунди ће тело пасти на Земљу ако је бачено вертикално увис брзином 

45  , уколико сила отпора ваздуха не зависи од брзине тела и у средњем она износи  

силе Земљине теже ?  

5. На тело масе m = 1 kg , делује стална вертикална сила интезитета F = 10,81 N , са 

смером навише. До које висине од полазне тачке ће тело доспети ако на њега делује 

ова сила током времена  t = 10 s ?   

6. Растојање између две капљице које слободно падају , без почетне брзине износи Δ l = 

25 m након  t1 = 2 s од почетка падања друге капљице. Колико је касније почела да пада 

друга капљица у односу на прву ?  

7. Пређени пут тела баченог вертикално наниже у току пете секунде износи 50 m . Колика 

је почетна брзина тела ?  

8. Два тела слободно падају са различитих висина и истовремено падну на земљу. Време 

падања првог тела је t1 = 3 s ,  а другог t2 =2 s . На којој висини је било прво тело када је 

друго почело да пада ?  

9. Балон се креће вертикално наниже константном брзином  u = 1  . Из балона се избаци 

тело вертикално навише , почетном брзином v0 = 8  у односу на земљу . израчунај 

растојање између тела и балона када оно достигне максималну висину у односу на 

земљу . Наћи време од трeнутка избацивања тела до његовог повратка у балон .  

10. Ракета стартује са површине Земље вертикално навише убрзањем a = 20  . На висини  

H = 450 m мотори ракете се искључују . Колико времена ракета проводи у ваздуху од 

почетка кретања до пада на Земљу ? Отпор ваздуха занемарити .  
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1. Мотоцикл масе 180 kg, полази из мировања и за време од 5s достиже брзину 25
s

m
.коефицијент 

трeња је 0,5.израчунати вучну силу мотора?  

2.  На аутомобил масе 2t почиње да делује вучна сила мотора 9,2kN . Израчунати убрзање 

аутомобила, ако је коефицијент трења 0,4?  

3. Аутобус масе 3t креће се равномерно убрзано без почетне брзине и за 5s пређе 10m. Израчунати 

убрзање аутобуса и вучну силу мотора ако је коефицијент трења 0,4?  

4. При брзини 15
s

m
 возач аутомобила почиње да кочи. Израчунати време за које ће се аутомобил 

зауставити ако је коефицијент трења 0,3? 

5. Два тела масе од 500g и 800g везана су неистегљивим канапом. Kоефицијент трења између тела и 

подлоге је 0,4. Колико је убрзање тела ако се тела вуку силом од 7,8N?   

6. Возач мотоцикла при брзини 18
s

m
 је угледао семафор и почео да кочи. Колики је његов 

зауставни пут, ако је коефицијент трeња 0,6? 

7. Последњи вагон се откачи од композиције воза, затим настави дасе креће равномерно успорено и 

за 20s прелази пут 20m до заустављања.Одреди брзину и коефицијент трења  вагона непосредно 

пре него што се откачио. Кретање се одвија по правој хоризонталној прузи. 

8. Тело се креће по глаткој подлози брзином 10
s

m
 . Када пређе на другу подлогу, заустави се након 

20с. Колики је коефицијент трења између тела и друге  подлоге?  

9. Трамвај полази из станице са сталним убрзањем   0,5
2s

m
. Након 12s искључи се мотор и трамвај 

равномерно успорава до заустављања. Наћи максималну брзину коју достигне трамвај токоим 

свог кретања и укупан пут који пређе ако је коефицијент трења 0,01. 

10. Парна локомотива на хоризонталном делу пута дужине 600m развија константну силу вуче 

147кN. Брзина композиције расте од 36
h

km
 до 54

h

km
.Одредити силу трења , сматрајући да је 

константна. Маса воза износи 1000t.  
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1. Одредити убрзање тела и силу затезања нити у систему ако је m1= 250 g, m2 = 400 g, а 

коефицијент трења између тела m2 и стола је 0,03. 

 

2. Колико је убрзање тела на стрмој равни нагиба 30
0
, ако је коефицијент трења 0,3? 

 

3. Колики је коефицијент трења између тела и стрме равни нагиба 30
0
, ако се тело низ ту 

раван креће равномерно? 

 

4. Тело се спусти низ глатку стрму раван нагиба 60
0
 за дупло краће време него низ храпаву 

раван истог нагиба и исте дужине. Колики је коефицијент трења између тела и храпаве 

равни? 

 

5. Цигла клизи низ кров нагнут под углом 45
0
. Прешавши растојање 40 cm (без почетне 

брзине), она добија брзину 2 m/s. Колики је коефицијент трења? 

 

6. На хоризонталној дасци масе 30 kg лежи тело масе 10 kg. Коефицијент трења између тела и 

даске је 0,08, а између даске и подлоге 0,1. Колика је максимална сила статичког трења 

између тела и даске, а колика између даске и подлоге? 

 

7. Плочица равномерно клизи низ стрму раван нагибног угла 30
0
. Одредити максималну 

висину до које ће доћи плочица, ако јој се саопшти брзина v0 = 20 m/s уз стрму раван. 

 

 

8. Тело масе m креће се низ стрму раван нагиба 45
0
 и у првој секунди пређе пут од 2,5 m. 

Одредити коефицијент трења између тела и подлоге стрме равни. 

 

9. Три су тела међусобно спојена нитима. Колике су силе затезања Т1 и Т2 ових нити, ако је 

кеофицијент трења између подлоге и тела 0,1? Познато је m1 = 2 kg; m2 = 4 kg; m3 = 6 kg; Т3 

= 24 N. 

 

 

10. Композиција која се састоји од 20 вагона (заједно са локомотивом) истих маса од по 20 t, 

креће се равномерном брзином 54 km/h и почиње да кочи. Одредити зауставни пут, ако је 

коефицијент трења 0,25. За колико ће се повећати зауставни пут ако му кочнице откажу на 

три вагона? 
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1. Тела маса m1 =  10 kg , m2 =  4 kg  и m3 = 10 kg  везане су међусобно као на слици ZSR-07-

06-12 . Одредити силе затезања, и убрзање система  ако је коефицијент трења између тела и 

подлоге  0,2 . [
2

10
s

m
g   ].   

 

ZSR-07-12-01 

2. Три тела чије су масе m , 2m и  3m леже на  хоризонталној подлози и међусобно су повезана 

са два неистегљива канапа занемарљиво малих маса слика ZSR-07-12-02.  Коефицијент 

трења између тела и подлоге је  0,1. Максимални интезитет силе затезања који може да 

поднесе било који од ова два канапа је 10 N . Одредити максимални интезитет силе  F којом 

систем тела може да вуче у хоризонталном правцу , а да се не прекине ни један од канапа ?  

 

ZSR-07-12-02 

3. Три тела , чије су масе  m1 = m2 = 2 kg  и  m3 = 1 kg , повезана су нитима као на слици ZSR-

07-012-03 . Oдредити убрзање којом се тело  m3  спушта ?  Коефицијент трења износи 0,2  . 

[
2

10
s

m
g   ] 

 

 

ZSR-07-12-03 

m 

2m 3m 

F 

m2 

m1 

m3 

m3 

m1 m2 



 

4. На  хоризонталној подлози леже три тела маса  m1 = 3 kg , m2 = 1 kg и  m3 = 2 kg повезана 

лаким неистегљивим концем , слика ZSR-07-12-04. Конац може да издржи максималну 

силу затезања  Tmax = 20 N . На систем тела у једном тренутку почињу да делују силе F1 и  

F2 као на слици . Интезитети сила мењају се са временом по законима F1 = kt  и F2  = 1,5kt  

где је  k = 0,4  . Који конац ће се први искидати , и после колико времена ће се то десити 

од почетка деловања сила ? Коефицијент трења између подлоге и тела износи 0,2 . 

 

ZSR-07-12-04 

5. Систем од   n   различитих маса   m1 , m2 , . . . , mi, . . . , mx повезаних једнаким 

неистегљивим нитима, убрзано се креће по хоризонталној подлози , под дејством силе F 

.Наћи формулу за силу затезања било које нити , ако је коефицијент трења 0,2.слика ZSR-

07-12-05 

 

ZSR-07-12-05 

6. Два тела масе m1 = 1 kg  и m2 = 3 kg , везана лаким неистегљивим концем, леже на глаткој 

хоризонталној равни. Да би се конац прекинуо , коликом минималном силом треба  вући : 

А) тело масе m1 

Б) тело масе m2 

Максимална сила затезања коју конац може да издржи је  T = 10N .  Коефицијент трења 

износи 0,2 .       

 

7. Три тела , маса m1 = 1 kg , m2 = 0,5 kg  и  m3 = 2 kg , која леже на  хоризонталној  подлози , 

међусобно су повезана неистегљивим канапом као на слици ZSR-07-12-07.  На тело масе m1 

делује сила  F = 10N  у правцу канапа .Одредити силу затезања канапа између тела m1 и  m2 

.Да ли ће се променити резултат уколико се истом силом , уместо на тело m1  , делује на 

тело  m3 ? Образложити одговор . Коефицијент трења између тела и подлоге износи 0,2 .   

 

 

ZSR-07-12-07 

 

 

 

m1 
F 

m2 m3 
F 

m1 
F 

m2 m3 mx 

m1 
F2 

m2 m3 
F1 1 2 



8. Два тела везана су лаком неистегљивом нити и леже на хоризонталној подлози. Коликом 

максималном силом можемо вући прво тело у хоризонталном правцу , а да нит , која може 

да издржи силу затезања T = 5 N ,  не пукне? Да ли ће се резултат променитиако силом 

уместо на прво , делујемо на друго тело? Масе тела су m1 = 50 g, m2 = 100 g .  Коефицијент 

трења између тела и подлоге износи 0,1. 

     

 

9. Наћи силу затезања нити у систему приказаном на слици ZSR- 07-12-09 ако је F = 1,73 N ,  

       m1 = 100 g , m2 = 200 g . Коефицијент трења између тела и подлоге је 0,1 . 

 

 

 

 

 

 

ZSR-07-12-09 

 

10.  Колико је убрзање система на слици ZSR-07-12-10  ако је F1 = 10 N , F2 = 25 N, m1 = 2 kg ,   

m2 = 3 kg  а коефицијент трења између тела и подлоге 0,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSR-07-12-10 

 

m2 m1 

F 

30° 

m2 m1 

F1 

F2 

45° 45° 
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1. Тело масе 100kg обешено је помоћу два једнака ужета (као на слици). Колике су силе затезања 

ужади ако је угао између њих 90
0
? 

                       

 

 

 

 

 

2. Лампа масе 2kg везана је за зид помоћу два зглобно учвршћена лака штапа (слика). Колика је 

сила затезања штапа AM ако лампа стоји у приказаном положају? 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

3. Уска метална цев масе 2t лежи на земљи. Коликом минималном силом треба деловати на један 

крај цеви да би се цев подигла? 

 

 

 

 

 

 

4. Крајеви хомогеног штапа везани су за два вертикална ужета. Дужина штапа је 1m, а маса 2kg. 

На растојању 25cm од једног краја штапа обешен је тег масе 12kg. Наћи силе затезања ужади 

ако је штап хоризонталан? 

 

5. На једном крају хомогене греде дужине 2m постављено је тело масе 5kg. Греда је у равнотежи 

у хоризонталном положају, ако се подупре на растојању 0,5m од краја на ком је тело. Наћи 

масу греде. 

 

6. За крајеве хомогеног лаког штапа дужине 40cm обешена су два тега маса 4kg и 1kg. На ком 

растојању од тежег тела је подупрт штап ако је он у равнотежи када је хоризонталан? 

 

7. На једном крају хомогене хоризонталне полуге је терет масе 100kg. Ослонац је на растојању 

20cm од тог краја.  Коликом вертикалном силом треба деловати наниже, на други крај полуге 

да би она била у равнотежи? Дужина полуге је 1m, а маса 10kg. 

 

8. На једном крају лаке полуге дужине l је терет. Ослонац полуге је на растојању l/5 од тог краја. 

На други крај полуге треба деловати вертикакалном силом 98N да би систем био у равнотежи. 

Колика је маса терета? 

 

 

 

                             900 

 

 

                                                      m 

   B 

                               M 

 

 

 

 

 

     A 

                                              F 

 
 

 

 
 

                    300 



9. На једном крају хоризонталне лаке полуге је терет масе 100kg. Ослонац је удаљен 0,5m од тог 

краја и 1,5mод другог краја полуге. Коликом силом у вертикалном правцу треба деловати на 

другом крају да би полуга била у равнотежи? 

 

 

10. Хомогена даска дужине l подупрта је на растојању l/3 од једног свог краја. На том крају седи 

дечак масе 60kg, а на другом је терет масе 10kg. Колика је маса даске ако је она у равнотежи? 
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1. Клацкалица дужине 5m подупрта је на средини. На једном крају клацкалице седи дечак масе 20kg. 

На ком растојању од ослонца треба да седи његов отац масе 90kg да би клацкалица била у 

равнотежи?  

2. Хомогена даска масе 10kg  дужине   l  подупрта је на растојању 0.25l  од једног њеног краја. 

Коликом вертикалном силом треба деловати на том крају да би даска била у равнотежи?  

3. За крајеве хомогеног   штапа дужине 40cm обешена су два тега масе 4kg и 1kg. На ком растојању од 

тежег  тега је подупрт  штап ако је он у равнотежи када је хоризонталан?  

4. На једном  крају хомогене хоризонталне полуге је терет масе100kg. Ослонац је на растојању 20cm 

од тог краја. Коликом вертикалном силом треба деловати наниже на други крај полуге да би она 

била у равнотежи?  

5. Хомогено тело масе 70kg, висине 1.5m и ширине 1m лези на столу. На горњу ивицу делује сила 

паралелно са подлогом од 180N. Израчунати момент силе и момент  тежине тела у односу на 

ослонац. (тачка ослонца и нападна тачка силе су на  растојању h- висина тела)   

6. Терет масе 50kg је на једном крају полуге, на растојању 50cm од ослонца. На другом крају полуге 

делује вертикална сила 100N а полуга је у равнотежи. Колика је дужина полуге?  

7. Шипку тежине 10N дели ослонац у односу 2:3. На ком крају шипке делује терет тежине 15N. 

Колика силс држи равнотежу терета ако делује под углом 45
0
 на крају дужег дела шипке?  

8. На крајеве полуге од хомогеног матријала масе 2kg и дужине 2m делују две паралелне силе истог 

смера у вертикалном правцу, чији су интензитети 3N и 8N. На ком растојању од крајева полуге 

треба поставити ослонац да би иста била у равнотежи?  

9. Крајеви хомогене хоризонталне греде масе 100kg и дужине l леже на два ослонца. На растојању 1/5l 

од краја греде, на њој се налази тег масе 20kg. Наћи силе реакције у ослонцима.  

10. Лака полуга има ослонац на четвртини своје дужине. На том крају полуге је терет. Колика је маса 

терета, ако на други крај полуге треба деловати вертикалном силом 200N, да би полуга била у 

равнотежи.  
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1. Тежина тела у ваздуху је 5N , ако га потопимо у воду , тежина тела је 3 N . Колика је 

густина течности у коју је потопљено исто тело ,ако динамометар показује 2N ?( 1500  ) 

2. Коцка ивице 10 cm , плива тако да јој из воде вири  њене запремине . Коликом силом треба 

деловати на коцку да би она потонула ?  

3. Колика је густина тела ако се  запремине тела налази изнад површине воде ?  

4. На води плива санта леда у облику квадра чија основа има површину 2 m
2
 , а висина ( 

дебљина санте ) је 1 m  . Да ли на површину санте могу да се попну четири човека масе по 

80 kg , а да она при томе не потоне ? претпоставити да се људи равномерно распоређују по 

санти . Густина воде је 1000  , а леда 920  .   

5. Колика је шупљина у леденој санти запремине 4 m
3
 ако се зна да када се напуни живом, 

почиње лебдети у води ? Густина воде је 1000  , густина леда 900  ,а живе 13600  .   

6. Израчунати силу затезања конопца и убрзање тегова у систему на слици. Масу конопца , 

котура и трење занемарити. Масе тегова су m1 = 1 kg ; m2 = 1,1 kg ; густина материјала од 

ког су направљени је ρ1 = ρ2 = 7800  ; и густина течности ρ = 1000   . У теговима нема 

шупљина .  

 

7. Куглица масе m =  6*10
-5

 kg и запремине  V = 5 mm
3
 пада ( креће се вертикално наниже ) у 

течноси густине ρ = 1260   , константном брзином  . Коликом силом треба вући навише 

ту куглицу да би се подизала у истој течности брзином  v1 = 3v ? Узети да је сила отпора 

средине при овом кретању пропорционална брзини кретања . Урачунати силу потиска  



8. Метереолошки балон масе 21,5 kg  и запремине 20 m
3
 , креће се вертикално у вис , 

равномерно убрзано без почетне брзине . На колику се висину подиже балон за 10 . Густина 

ваздуха је 1,29   и сматрати је сталном .  

9. Двострана полуга , уравнотежена је телима од истог материјала , густине ρ, запремине V1 

на растојању   l1 од ослонца са леве стране и запремине  V2  на растојању  l2 од ослонца са 

десне стране .Када лево тело потопимо у дестиловану воду  ( ρ1 = 1000   ) а десно у 

алкохол ( ρ2 = 800   ) , равнотежа је успостављена померањем левог тела на три пута веће 

растојање од ослонца , а десног на два пута веће растојање од ослонца . Наћи густину 

материјала од којег су направљена тела .  

10. На једном крају хомогеног штапа масе  m = 0,005 kg  везана је хомогена алуминијумска 

коцка ивице a =  0,5 cm , помоћу нити занемарљиве масе .Шипка је постављена на руб 

посуде са водом и уравнотежена је тако да је половина коцке потопљена. Одреди у ком су 

односу растојања  . Густина алуминијума је  ρal = 2700   , а густина воде ρv = 1000    . 
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1. Радник гура колица силом 110N при чему се она крећу равномерно брзином
s

m
8,0 . Колико 

времена је потребно раднику да изврши рад од 4,4kJ? 

 

2. Стална сила интензитета 20N делује на тело масе 4kg у правцу и смеру кретања тела. Колики рад 

изврши та сила ако се тело под њеним деловањем креће 40 минута? Почетна брзина тела једнака 

је нули. 

 

3. Колики рад изврши сила теже при слободном падању тела масе 500g током 3s? 

 

 

4. Човек подигне оловну коцку ивице 11cm на висину 1,5m. Колики рад при томе изврши?  Густина 

олова је 
3

11300
m

kg
 

 

5. Колики рад се изврши при подизању стене са дна језера, ако је запремина стене 3,8m
3
, а дубина 

језера на којем се налазио камен 5m? Густина стене је
3

2500
m

kg
 , а воде је 3

1000
m

kg
 

 

6. Аутомобил масе 1055kg равномерно убрзава из мировања током 20s и при томе пређе 230m. 

Колики рад изврши вучна сила мотора, ако је коефицијент трења између точкова и пута 0,045? 

 

7. Коњ снаге 1,38kW вуче запрегу силом 1,2kN, при чему се она креће равномерно. Колика је брзина 

запреге? 

 

 

8. Колика је снага дизалице која сталном брзином подиже бетонски блок масе 500kg на висину 5m 

за 4s? 

 

9. Снага мотора пумпе је 11kW. За које време пумпа може подићи 46m
3
 воде са 13m дубине? 

 

 

10. Аутомобил масе 960kg равномерно повећава брзину са 
h

km
50  на 

h

km
95  за време од 10s. Колика 

је максимална снага аутомобила током тог кретања? Трење занемарити. 
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1. Мотор пумпе за 10 min подиже 72 m

3
  воде на 3 m  висине , развијајући при томе снагу од 4,5 kW . 

Колики је степен корисног дејства мотора ?  

2. Одредити корисну снагу хидроелектране ако при висинској разлици од 15 m крoз њене турбине у 

сваком минуту прође 6000 m
3
  воде . Степен корисног дејства централе је 0,9 .            

3. Снага мотора дизалице је 3 kW . Колики је степен корисног дејства дизалице ако се терет масе 

1000kg  подигне константном брзином на висину од 5 m  за време од 20  s ? 

4. Дизалица равномерно подиже терет масе 2,5 t на висину од 12 m  за 2 min . Коефицијент корисног 

дејства дизалице је 75 %. Одреди уложену снагу мотора дизалице . 

5. Вода пада са висине 15 m  на лопатице турбине хидроелектране. Сваке секунде пада 3 m
3
 воде . 

Коефицијент корисног дејства турбине је 80 %. Одреди уложену и корисну снагу турбине. 

6. Топлотна машина производи 100 Ј топлоте , при чему извршава 30 Ј  рада и 70 Ј предаје хладном 

резервоару . Колики је коефицијент корисног дејства те топлотне машине ?  

7. Коефицијен корисног дејства фрижидера је 25 % . Да би се добро охладила флаша сока , потребно је 

око 36 кЈ . Колико ће енергије потрошити фрижидер да би се сок охладио ?  

8. Коефицијент корисног дејства аутомобила , чија је маса с путницима 1000 kg  , износи 0,15 . Колики 

је уложен рад ,ако је аутомобил из мировања убрзао до 54  ?  

9. Обична и штедљива сијалица имају исту корисну снагу али им се разликује уложена снага . 

Коефицијент корисног дејства обичне сијалице је 7 % , а штедљиве 21 % . Једна штедљива сијалица 

траје око 10000 сати . Колика количина енергије се уштеди током трајања штедљиве сијалице, ако 

се обична сијалица од 75 W ( то је њена уложена снага ) замени штедљивом ?  

10. На једну од турбина у хидроелектрани , у минути пада 43000 m
3
 воде са висине од 30 m . Снага коју 

даје генератор износи 190 MW . Колики је коефицијент корисног дејства овог дела електране ?  
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1. Дизалица подиже сандук масе 300kg са убрзањем 1,6
2s

m
 са земље. Коликом силом делује 

дизалица на сандук? Колику потенцијалну енергију ће имати сандук након 3s?   

2. На истој висини се налази гвоздена и алуминијумска кугла истих димензија. Која кугла има већу 

потенцијалну енергију и колико пута? (густине узети из табеле) 

3. При  испробавању новог модела аутоматске пушке метак масе 6g је испаљен у даску дебљине 

12cm. При уласку у даску метак је имао брзину 900
s

m
, а при изласку 600

s

m
. Колики је рад силе 

отпора даске и колики је њен интензитет?  

4. Коликиу ће брзину имати камион масе 5t, ако се његовим убрзањем изврши рад од 300кЈ? 

Почетна брзина камиона је 50 
h

km
 . 

5. Цреп масе 3kg падне са  крова висине 10m. Колики је рад гравитационе силе? 

6. Фудбалер је лопту масе 450g шутнуо увис почетном брзином 17
s

m
. Кореистећи закон одржања 

енергије израчунати потенцијалну енергију лопте у највишој тачки, као и максималну висину 

лопте?  

7. Тело масе  4кг слободно пада са висине 60m. Колика је кинетичка енергија овог тела на 9m 

висине?  

8. Камен масе 180g је бачен вертикално навише почетном брзином 16 
s

m
. Колика ће бити његова 

укупна механичка, кинетичка и потенцијална енергија након 1.2s?  

9. Аутобус масе 8t убрзава на путу дужине 320m, повећавајући брзину од 56
h

km
 на 82

h

km
. Колика 

је вучна сила мотора?  

10. Авион  масе 4t при узлетању достиже брзину 380 
h

km
. При подизању на висину 4km брзина му се 

смањи на 130 
h

km
. Израчунати рад мотора авиона који се утроши на подизање авиона на 

поменуту висину. 



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-19 

 

1. Тело масе 2kg почне да пада са висине низ стрму подлогу висине 200m, где му је саопштена почетна 

брзина 198
s

m
 са смером наниже. Тело падне у песак и пропадне 5dm у њега. Израчунати средњу силу 

отпора песка.  

2. Аутомобил масе 2т креће се уз брдо,  нагиба 4м на сваких 100m пута. Коефицијент трења између 

точкова и пута је 0,08. Колики су извршени рад и снага мотора аутомобила ако пут од 3км аутомобил 

предје за 4min?  

3. Дате су две редно везане опруге са коефицијентима к1и к2. Колики је минималан рад који је потребно 

уложити да би се систем опруга истегао за h?  

4. Суд у облику коцке, ивице a , напуњен је водом до половине. Коцка належе једном својом страном на 

хоризонталну подлогу. Колики је рад потребно уложити да би се коцка окренула око око своје ивице? 

5. Тело масе 400g бачено је вертикално навише почетном брзином 22
s

m
. Након достизања највише 

тачке пада не земљу и у тренутку удара достиже брзину 1
s

m
. Израчунати рад силе отпора ваздуха и 

максималну висину коју је тело достигло. 

6. Капљица воде масе 0,08g пада са висине 80m. Због испаравања, маса капи се смањује брзином 

0,005
s

g
. Колике ће јој бити кинетичка и потенцијална енергија после 3s од почетка падања?  

7. При испитивању аутомобилског мотора добијена је зависност снаге мотора од времена, као на датом 

графику. Са графика SZ-07-19-07 одредити рад који је мотор извршио током испитивања. 

 



8. Хеликоптер се подиже са површине Земље вертикално навише са убрзањем 2,5
2s

m
. После 7s од 

почетка подизања, из хеликоптера испадне предмет масе 800kg. Колика је кинетичка енергија предмета 

у тренутку удара у Земљу?  

9. При сагоревању 1kg бензина у мотору аутомобила ослободи се93МЈ енергије.Наћи коефицијент 

корисног дејства мотора при константној брзини од 100km/h троши 8l бензина на сваких 100km пута. 

Снага коју мотор овом приликом развија јe 3 43кW, густина бензина је 800
3m

kg  
 

10. Метак масе 6,2g је испаљен из пиштоља вертикално навише почетном брзином 394
s

m
. Колика је 

укупна механичка енергија метка а колика потенцијална енергија после 13s?  


