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СКАЈФИ VII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање бр.1  Равномерно

променљиво праволинијско кретање - Увод

Равномерно променљиво праволинијско кретање -
Увод

     Кретање при коме посматрано тело мења своју брзину назива се променљиво (неравномерно)

кретање. Ако се брзина тела мења (повећава или смањује) за исту вредност у интервалу времена,

такво кретање назива се равномерно променљиво кретање.  Ако је путања права линија такво

кретање назива се равномерно променљиво праволинијско кретање.

     Брзина коју тело има у било ком тренутку кретања назива се тренутна брзина. 

     Код равномерног променљивог праволинијског кретања могућа су два случаја:

1. равномерно убрзано праволинијско кретање је кретање при коме се брзина тела

равномерно повећава, односно у једнаким временским интервалима брзина се повећава за

исту бројну вредност. ( пример: кретање куглице низ стрму раван, слободно падање тела у

гравитационом пољу Земље)

2. равномерно успорено кретање је кретање при коме се брзина тела равномерно смањује,

односно у једнаким временским интервалима брзина се смањујњ за ису бројну вредност (

пример: кретање куглице уз стрму раван, кретање куглице при бацању увис до тачке

максималне висине).

   Физичка величина која повезује тренутну брзину тела и време кретања посматраног тела назива

се убрзање тела.

   Ознака за убрзање тела је  ( од речи acceleratio што знаши убрзање )

   Убрзање тела представља количник промене брзине и временског интервала у току којег је та

промена настала

где је :  - крајња брзина тела,  - почетна брзина тела;  - укупно време кретања,  - почетно

време од кага се посматра кретање. Знак апсулутне вредности за разлику брзина постоји због

случаја успореног кретања.

За случај када је , добија се најједноставнији облик формуле за израчунавање

убрзаног кретања ( кретање из стања мировања):

Основна јединица за убрзање је : метар у секунди на квадрат   .
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У случају да тело при кретању већ има неку брзину од тренутка посматрања кретања тела  та брзина

се назива почетна брзина , тренутна брзина у том случају израчунава се на следећи начин: 

у случају равномерно убрзаног кретања

   

у случају равномерно успореног кретања

  

Пређени пут код равномерно променљивог праволинијског кретања без почетне брзине

израчунава се обрасцем:

a, пређени пут код равномерно променљивог праволинијског кретања са почетном брзином

израчунава се обрасцем:

у случају равномерно убрзаног кретања  

у случају равномерно успореног кретања

Веза између брзине и пређеног пута када је кретање без почетнe брзинe, дата је следећим обрасцем:

   .

Веза између брзине и пређеног пута када је кретање са почетном брзином, дата је следећим

обрасцима:

у случају равномерно убрзаног кретања  

у случају равномерно успореног кретања

   .

Средња брзина код равномерно променљивог кретања може се написати као:

.

Последња измена: Friday, 18. October 2013., 20:53

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Други Њутнов закон

Други Њутнов закон гласи:

Убрзање тела сразмерно је сили која на њега делује, а обрнуто сразмерна маси

тела.

такође важи и следећа формулација:

Интезитет силе која делује на тело једнак је производу масе тела и убрзања која

му она даје.

овде је   - интезитет силе ( јединица за силу је  - њутн) ,  - је убрзање ( јединица је  ) и  

 је маса  ( јединица је  ).

Последња измена: Sunday, 13. October 2013., 21:12
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Решени задаци бр.1

Решени задаци бр.1

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци бр.1

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 16:08
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Садржај

1 Решени задаци бр.1

2 Решени задатак бр.2

3 Решени задатак бр.3

4 Решени задатак бр.4
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1 Решени задаци бр.1

Тело полази из мировања и крећући се равномерно убрзано прелази пут од . На крају

тог пута његова брзина биће  . Колико је убрзање тог тела?

 Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

 Решење:

                                                

__________
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2 Решени задатак бр.2

Аутобус се креће брзином . Прилазећи станици он почиње да успорава и зауставља се

после .  Израчунати убрзање аутобуса?

 

Решење:
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3 Решени задатак бр.3

На куглу масе  која мирује, почиње да делује сила од  за време  

Коју брзину ће тада достићи кугла и колики ће пут прећи за ово време?

 Решење:
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4 Решени задатак бр.4

 Два тела полазе једно другом у сусрет равномерно убрзано из двеју тачака које су међусобно

удаљене . Одредити релативну брзину једног тела у односу на друго у тренутку

мимоилажења, ако је убрзање првог тела   , а другог   .

Решење:
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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 ? 
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Специјални задатак SZ-07-01

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање бр.1  Специјални задатак

SZ-07-01

Специјални задатак SZ-07-01
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 равномерно

убрзано. Израчунати време за које ће тело прећи десету деоницу пута . 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-01)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-01) 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
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СКАЈФИ VII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање бр.2  Равномерно

променљиво праволинијско кретање - Увод

Равномерно променљиво праволинијско кретање -
Увод

     Кретање при коме посматрано тело мења своју брзину назива се променљиво (неравномерно)

кретање. Ако се брзина тела мења (повећава или смањује) за исту вредност у интервалу времена,

такво кретање назива се равномерно променљиво кретање.  Ако је путања права линија такво

кретање назива се равномерно променљиво праволинијско кретање.

     Брзина коју тело има у било ком тренутку кретања назива се тренутна брзина. 

     Код равномерног променљивог праволинијског кретања могућа су два случаја:

1. равномерно убрзано праволинијско кретање је кретање при коме се брзина тела

равномерно повећава, односно у једнаким временским интервалима брзина се повећава за

исту бројну вредност. ( пример: кретање куглице низ стрму раван, слободно падање тела у

гравитационом пољу Земље)

2. равномерно успорено кретање је кретање при коме се брзина тела равномерно смањује,

односно у једнаким временским интервалима брзина се смањујњ за ису бројну вредност (

пример: кретање куглице уз стрму раван, кретање куглице при бацању увис до тачке

максималне висине).

   Физичка величина која повезује тренутну брзину тела и време кретања посматраног тела назива

се убрзање тела.

   Ознака за убрзање тела је  ( од речи acceleratio што знаши убрзање )

   Убрзање тела представља количник промене брзине и временског интервала у току којег је та

промена настала

где је :  - крајња брзина тела,  - почетна брзина тела;  - укупно време кретања,  - почетно

време од кага се посматра кретање. Знак апсулутне вредности за разлику брзина постоји због

случаја успореног кретања.

За случај када је , добија се најједноставнији облик формуле за израчунавање

убрзаног кретања ( кретање из стања мировања):

Основна јединица за убрзање је : метар у секунди на квадрат   .
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У случају да тело при кретању већ има неку брзину од тренутка посматрања кретања тела  та брзина

се назива почетна брзина , тренутна брзина у том случају израчунава се на следећи начин: 

у случају равномерно убрзаног кретања

   

у случају равномерно успореног кретања

  

Пређени пут код равномерно променљивог праволинијског кретања без почетне брзине

израчунава се обрасцем:

a, пређени пут код равномерно променљивог праволинијског кретања са почетном брзином

израчунава се обрасцем:

у случају равномерно убрзаног кретања  

у случају равномерно успореног кретања

Веза између брзине и пређеног пута када је кретање без почетнe брзинe, дата је следећим обрасцем:

   .

Веза између брзине и пређеног пута када је кретање са почетном брзином, дата је следећим

обрасцима:

у случају равномерно убрзаног кретања  

у случају равномерно успореног кретања

   .

Средња брзина код равномерно променљивог кретања може се написати као:

.

Последња измена: Friday, 18. October 2013., 20:47
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СКАЈФИ VII

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање бр.2  Други Њутнов закон

- Увод

Други Њутнов закон - Увод

Други Њутнов закон

Други Њутнов закон гласи:

Убрзање тела сразмерно је сили која на њега делује, а обрнуто сразмерна маси

тела.

такође важи и следећа формулација:

Интезитет силе која делује на тело једнак је производу масе тела и убрзања која

му она даје.

овде је   - интезитет силе ( јединица за силу је  - њутн) ,  - је убрзање ( јединица је  ) и  

 је маса  ( јединица је  ).

Последња измена: Sunday, 13. October 2013., 21:12
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Решени задаци RZ-07-02

Решени задаци RZ-07-02

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-02

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Monday, 28. October 2013., 16:12
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-02-01

2 Решени задатак RZ-07-02-02

3 Решени задатак RZ-07-02-03

4 Решени задатак RZ-07-02-04
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1 Решени задатак RZ-07-02-01

     Наћи крајњу брзину аутомобила ако се зна да је она 3 пута већа од почетне и да је средња

брзина   .

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-02-02

      Аутомобил се креће равномерно убрзано без почетне брзине . Колико пута је средња

брзина аутомобила у петој секунди кретања већа од средње брзине у четвртој секунди ?

Решење:

на крају прве секунде брзина је:  

на крају друге секунде брзина је:  

                                                         

                                                          

на крају треће секунде брзина је:   

                                                          

                                                          

на крају четврте секунде брзина је: 

                                                           

                                                            

на крају пете секунде брзина је:       

                                                            

                                                             

образац ѕа средњу брзину је:        

на крају четврте секунде  биће    када ове вредности заменимо у горњу
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једначину добићемо:

на крају пете секунде  биће    када ове вредности заменимо у једначину за

средњу брзину добићемо:

када ове вредности заменимо у изразу   добићемо:



10/28/13 Решени задаци RZ-07-02

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=113 6/10

3 Решени задатак RZ-07-02-03

        Колица се крећу са убрзањем  без почетне брзине. Колики пут она пређу у

четвртој секунди кретања?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

               

Задатак је могуће решити на два начина:

Први начин:

пређени пут за четри секунде је:                               
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пређени пут за три секунде  је:                               

Разлика ова два пута је                                                      

Други начин:

У четвртој секунди кретања колица имају почетну брзину:
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пређени пут у четвртој секунди (сада је ) израчунава се по обрасцу:
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4 Решени задатак RZ-07-02-04

            Први вагон воза , који полази из станице, пролази поред посматрача  2 s. За које
време ће проћи цела композиција која се састоји из 9 истих вагона ( укључујући и

локомотиву ) ? Воз се креће равномерно убрзано.

Решење:            (  дужина једног вагона)

Пређени пут  за први вагон који полази из станице рачунамо по обрасцу:

Пређени пут  за композицију која се сатоји од 9 вагона рачунамо по обрасцу:

уместо  у горњем обрасцу ставићемо :

   одавде,

добијамо:
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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 .  
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-07-02

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање бр.2  Специјални задатак

SZ-07-02

Специјални задатак SZ-07-02
Тело масе   услед  деловања силе мења брзину кретања, као што је

приказано на слици . Графички приказати силу која је деловала на тело у току

времена.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-02)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-02) пратећи Упуство о

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

 

Статус предатог рада

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

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање - Увод

Други Њутнов

закон - Увод

Решени задаци

RZ-07-02

Задаци за

самостални рад

07-02

Специјални

задатак SZ-07-

02

Тест 07-02

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=112
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=108
http://moodle.omegafizika.rs/mod/page/view.php?id=92
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=113
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=109
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=112
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=123
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=4&modid=112
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=4
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Направите промене у свом раду

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

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=4
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Решени задаци RZ-07-03

Решени задаци RZ-07-03

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-03

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Sunday, 10. November 2013., 20:27

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Решени задатак бр.1

2 Решени задатак бр.2

3 Решени задатак бр.3

4 Решени задатак бр.4
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1 Решени задатак бр.1

Тело се креће убрзано без почетне брзине са сталним убрзањем .

а) Нацртати график убрзања у зависности од времена?

б) Нацртати график брзине у зависности од времена за прве три секунде.

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

а) Убрзање је стално код равномерно променљивог кретања, тако да ће график убрзања ,

бити паралелна линија са осом времена. График је дат на слици RZ-07-03-01.
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b)

        

         

         

Резултате брзине уписујемо у табелу

0 1 2 3

0 2,5 5 7,5

Податке са табеле преносимо на график брзине
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2 Решени задатак бр.2

Нацртати график зависности брзине од времена ако је кретање равномерно убрзано: ( 

 а убрзање  ) током  кретања. Израчунати пређени пут за то време.

Решење:
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Формирамо табелу,

0 5

4 9

на основу табеле цртамо график зависности брзине од времена слика (RZ-07-03-02).
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3 Решени задатак бр.3

      Скијаш се спушта по стази. Његово кретање је равномерно убрзано. После  кретања се

креће брзином , а после  спушта се брзином  .

а)  Нацртати график кретања скијаша.

б)  Колика је била брзина скијаша на почетку стазе?

в)  Коликом брзином се креће скијаш после 10s спуста?

Решење:

а)   Да би смо нацртали график, прво треба унети тачке  и 

b)
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в)  
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4 Решени задатак бр.4

         На основу приказаних графика (на доле наведеним сликама) израчунати укупни
пређени пут тела за сваки график посебно.

a)

b) 
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Решење:

а)

  Тело се првих две секунде креће равномерно праволиниски па је пређени пут једнак 

Други део пута креће се равномерно убрзано. Убрзање одређујемо:

а пређени пут је: 

.

Трећи део пута тело се креће равномерно праволинијски па пут рачунамо као и ѕа први део
пута:
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Четврти део пута тело се кретало равномерно успорено а успорење (убрзање) једнако је:

а пређени пут за четврти део пута је:

Укупни пут једнак је

 

б)

Тело се креће са почетном брзином   и почиње да се креће равномерно

успорено.Успорење одређујемо:
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а пређени пут за први део пута је:

У другом делу пута тело се окреће и враћа се према почетном положају. Брзина му се

повећава, тако да се тело креће равномерно убрзано али без почетне брзине. Убрзање
одређујемо:

а пређени пут за други део пута је:
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Укупни пут који је прешло тело биће:



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

Специјални задатак SZ-07-03

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равномерно променљиво праволинијско кретање - Графици  Специјални

задатак SZ-07-03

Специјални задатак SZ-07-03
         Лифт се прве две секунде подиже равномерно убрзано и достиже брзину 

. Истом брзином наставља подизање . Последње   кретања

лифт се зауставља равномерно успорено.

а) Нацртати график брзине у зависности од времена.

б) Одредити висину подизања лифта.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-03)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-03) 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 29 min

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-03

Задаци за

самостални рад

SR-07-03

Специјални

задатак SZ-07-

03

Тест 07-03

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=127
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=126
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=147
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=127
http://moodle.omegafizika.rs/mod/quiz/view.php?id=137
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=4&modid=127
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=4
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профила

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=oz56i81NKq
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-04

Решени задаци 07-04

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш
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1 Решени задатак RZ-07-04-01

        Воз полази из станице и равномерно убрзава  . Затим наставља равномерно

праволинијско кретање и за   пређе  . Колико је убрзање воза ?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

када се креће равномерно праволиниски брзина је:

када воз полази из станице и равномерно убрзаво достићиће брзину:
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2 Решени задатак RZ-07-04-02

          Тело се у току  кретало брзином , а затим следећих  кретало равномерно

убрзано , са убрзањем   . Колика је средња брзина на целом путу ?

Решење:

Прва деоница је равномерно праволинијско кретање, па ће пређени пут бити:

другу деоницу тело је прешло равномерно убрзано са почетном брзином ,

пређени пут је:
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Средња брзина се рачуна по обрасцу:

где је

и

средња брзина биће:
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3 Решени задатак RZ-07-04-03

           Возило при поласку има убрзање    ,кад достигне брзину наставља  да 

се креће равномерно праволинијски . Колики ће пут прећи ово возило за време од једног

минута ?

Решење:

   

из обрасца за убрзање:

следи да је

тело се 8s кретало убрзано а осталих 
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се кретало равномерно праволинијски .

Пређени пут на првој деоници биће:

Пређени пут на другој деоници биће:

Укупни пут који је прешло тело је:
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4 Решени задатак RZ-07-04-04

    Материјална тачка , која има почетну брзину    , креће се на следећи начин :  за

време   равномерно , затим    убрзањем  , затим    убрзањем  

   , затим    убрзањем     , и на крају      равномерно , 

брзином коју има на крају интервала   . Одредити коначну брзину     , укупан пређени

пут   и средњу брзину   на том путу .

Решење:

        

Задатак решавамо деоницу по деоницу:
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.

Укупни пређени пут је:

.

Укупно време биће:

.

Средњу брзину рачунамо по обрасцу:
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VII РАЗРЕД 

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

Специјални задатак SZ-07-04

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Комбиновани задаци бр.1  Специјални задатак SZ-07-04

Специјални задатак SZ-07-04
            Тело је кренуло из тачке А константним убрзањем , на крају пете

секунде кретања имало је брзину  , а на крају шесте секунде се

зауставило и кренуло назад . Одредити брзину коју ће тело имати у тачки А и

пут који ће прећи од почетка кретања до повратка у тачку  А. 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-04)

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-04) пратећи Упуство о
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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

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-04

Задаци за

самостални рад

SR-07-04

Специјални

задатак SZ-07-

04

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=148
http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/user/index.php?id=4
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/view.php?id=150
http://moodle.omegafizika.rs/mod/resource/view.php?id=149
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=148
http://moodle.omegafizika.rs/report/log/index.php?chooselog=1&id=4&modid=148
http://moodle.omegafizika.rs/grade/report/grader/index.php?id=4


11/10/13 Задатак

moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=148 2/2

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/user/profile.php?id=1420
http://moodle.omegafizika.rs/login/logout.php?sesskey=oz56i81NKq
http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4


1/1/14 Решени задаци RZ-07-05

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=151 1/11

Решени задаци RZ-07-05

Решени задаци RZ-07-05

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-05

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:38

http://moodle.omegafizika.rs/


1/1/14 Решени задаци RZ-07-05

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=151 2/11

Садржај

1 Решени задатак RZ-07-05-01

2 Решени задатак RZ-07-05-02

3 Решени задатак RZ-07-05-03

4 Решени задатак RZ-07-05-04



1/1/14 Решени задаци RZ-07-05

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=151 3/11

1 Решени задатак RZ-07-05-01

            У тренутку када поред места А пролази аутомобил који се креће сталном брзином 

 , из А полази мотор који се креће убрзањем . Када и где ће мотор стићи

аутомобил?

Поступак решавања можете видети овде:

Запис тока решавања:

Решење:

Од поласка аутомобила и мотора из места А до њиховог поновног сусрета прође време .

то време оба тела прешла су исти пут:
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tj. 

Одатле се добија време :
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2 Решени задатак RZ-07-05-02

            Зауставни пут воза при доласку у станицу је . Пре успоравања воз се кретао

брзином . Наћи време после ког ће се зауставити, убрзање воза и брзину коју је имао

на средини зауставног пута.

Решење:

Веза између брзине и убрзања биће:

како је   тада је:

а одавде је:

заменимо израз за  у једначину:
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одавде

ово убрзање биће и на половини стазе.

а време ће бити:

Брзину на средини пређеног пута рачунамо по обрасцу:
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3 Решени задатак RZ-07-05-03

           Аутомобил се креће равномерно убрзано без почетне брзине. Колико пута је средња

брзина аутомобила у петој секунди кретања већа од средње брзине у четвртој секунди?

Решење:

На крају треће секунде брзина аутомобила је:

На крају четврте секунде

а на крају пете секунде

Средња брзина у четвртој секунди биће:

Средња брзина у петој секунди биће:
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Следи:
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4 Решени задатак RZ-07-05-04

            Воз полази из станице и креће се равномерно убрзано. У једном тренутку он има

брзину , а 160 m даље брзина му је . Колико је убрзање воза и колики је пут он

прешао пре него што је достигао брзину ?

Решење:

Из обрасца:

убрзање ће бити:
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Из обрасца:

добијамо:



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

Специјални задатак SZ-07-05

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Комбиновани задаци бр.2  Специјални задатак SZ-07-05

Специјални задатак SZ-07-05
Тело је за  прешло . Прве три секунде се кретало са сталним

убрзањем, а затим равномерно. Наћи почетну брзину ако је у петој секунди

прешло пут . 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-05

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-05) 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., 00:05

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

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-05

Специјални

задатак SZ-07-

05

Задаци за

самостални рад

07-05

Тест 07-05
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Решени задаци RZ-07-06

Решени задаци 07-06

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-06

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:40

http://moodle.omegafizika.rs/
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-06-01

2 Решени задатак RZ-07-06-02

3 Решени задатак RZ-07-06-03

4 Решени задатак RZ-07-06-04
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1 Решени задатак RZ-07-06-01

Тела маса  и , везана лаким неистегљивим концем, леже на глаткој подлози.

Коликим убрзањем ће се кретати тела ако на прво тело почне да делује сила ? Колико ће

бити сила затезања нити?

Решење:

Пошто су тела на глаткој подлози силу трења занемарујемо, па силе које делују на тела биће

предсављени на слици испод:

посматрамо силе које делују на прво тело ( тело које има масу  ) и пишемо основну једначину

динамике за њега:

посматрамо силе које делују на друго тело ( тело које има масу  ) и пишемо основну једначину

динамике за њега:
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Сада решавамо систем једначина :

Да би смо одредили силу затезања, заменићемо вредност за убрзање у основну једначину динамике

 на пример за друго тело:
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2 Решени задатак RZ-07-06-02

Одредити убрзање тела и силе затезања лаких неистегљивих нити у систему приказаном на слици

RZ-07-06-02 ако је , ,  а . Трење је занемарљиво.

RZ-07-06-02

Решење:

Нацртајмо слику RZ-07-06-02 са силама које делују у систему

Једначине динамике за свако тело биће:

За прво тело ( тело са масом  )                                                           

За друго тело ( тело са масом  )                                                          

За треће тело ( тело са масом  )                                                          .

Саберимо све три једначине:            
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Из једначине 

Из  једначине 
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3 Решени задатак RZ-07-06-03

Наћи убрзање тела и силу затезања нити у систему приказаном на слици RZ-07-06-03 ако је 

 и . Масе нити и котура, као и трење занемарити.

RZ-07-06-03

Решење:

Котур на слици служи само да промени смер силе. Сила која делује на систем је једино
гравитациона сила .
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Основне једначине динамике за оба тела биће:

За прво тело ( тело са масом  )                                   

за друго тело ( тело са масом  )                                   

Саберимо ове две једначине,

Из једначине 
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4 Решени задатак RZ-07-06-04

Наћи силе затезања лаких неистегљивих нити у систему приказаном на слици SZ-07-06-04 aко је , , 
, . Трење је занемарљиво.

Решење:

Смер кретања препостављамо, ако на крају добијемо негативно убрзање, то знаши да је смер убрзања
супротан.

Једначине динамике за оба тела биће:

за прво тело ( тело масе )                                                         

за друго тело ( тело масе )                                                         

Саберимо ове две једначине:

Силу затезања одрешујемо из једначине:
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VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-06 

 

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 



1/1/14 Задатак

moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=188 1/2

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

Специјални задатак SZ-07-06

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Основна једначина динамике - Сила затезања бр.1  Специјални задатак SZ-

07-06

Специјални задатак SZ-07-06
          Нађите убрзање тегова и силе затезања нити у систему приказаном на

слици SZ-07-06-01. Котурача и нит су занемарљиве масе, а трење занемарити.

Подаци :

; .

SZ-07-06-01

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-06

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-06) 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 Sunday, 1. December 2013., 23:55

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

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-06

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-06

Специјални

задатак SZ-07-

06

Тест 07-06
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време за које тело достигне 

максималну висину 
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Решени задаци RZ-07-07

Решени задаци RZ-07-07

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-07

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:43
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-07-01

2 Решени задатак RZ-07-07-02

3 Решени задатак RZ-07-07-03

4 Решени задатак RZ-07-07-04
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1 Решени задатак RZ-07-07-01

      Маја је испустила кључ са врха зграде који слободно пада три секунде. Колика је висина
зграде?

Решење:

Висина зграде једнака је пређеном путу кључа од врха зграде до подножија зграде. Пређени
пут једнак је:
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2 Решени задатак RZ-07-07-02

    Колика је брзина тела ако слободно пада пет секунди?

Решење:

Брзину рачунамо по обрасцу:
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3 Решени задатак RZ-07-07-03

               Куглица је бачена вертикално наниже брзином . Израчунати брзину

куглице после 0,6 секунди и пут који је она прешла за ово време?

Решење:

Брзину рачунамо по обрасцу:

.

Пређени пут рачунамо по обрасцу:
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4 Решени задатак RZ-07-07-04

         Тело је бачено вертикално навише почетном брзином . Израчунати брзину коју

ће тело имати после 2 секунде и колики ће пут прећи за то време?

Решење:

Брзину рачунамо по обрасцу:

.

Пређени пут рачунамо по обрасцу:
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-07-07

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Кретање тела у гравитационом пољу  Специјални задатак SZ-07-07

Специјални задатак SZ-07-07
Пређени пут тела које пада вертикално наниже у току пете секунде износи 

.  Колика је почетна брзина тела?

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 8. December 2013., 00:05

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 24 дана 23 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

Моја почетна страница

Кретање у

гравитационом

пољу - Обрасци

Решени задаци

RZ-07-07

Задаци за

самостални рад

07-07

Специјални

задатак SZ-07-

07

Тест 07-07
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Решени задаци RZ-07-08

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-08

Штампао/ла: Владимир Ђукановић
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-08-01

2 Решени задатак RZ-07-08-02

3 Решени задатак RZ-07-08-03

4 Решени задатак RZ-07-08-04
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1 Решени задатак RZ-07-08-01

               Колику тежину има човек масе 70 kg,  у лифту који се креће сталном брзином 

 , навише ? 

Решење:

По дефиницији , тежина тела је сила којом тело , услед привлачног деловања Земље ,
притиска подлогу на којој се налази или затеже конац о који је обешено.

Значи :   

Пошто се лифт креће сталном брзином , нема никаквих , додатних сила , тј. убрзања онда је

тежина тела једнака по интезитету гравитационој сили која делује на тело . На такмичењима

је увек напомена да за g  узимамо  а не  изузев у неким случајевима где се 

посебно не нагласи.
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2 Решени задатак RZ-07-08-02

            Колику тежину има човек масе 70 kg ,  у лифту који се креће убрзањем   , 

вертикално навише ?

Решење:

Тежина тела је сила којом  притиска подлогу , значи  да је тежина већа од гравитационе
силе.Једначина кретања је:
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3 Решени задатак RZ-07-08-03

           Колику тежину има човек масе 70 kg ,  у лифту који се креће убрзањем  , 

вертикално  наниже ?

Решење:

Пошто сада подлога „бежи" тежина тела је сада мања од гравитационе силе.

Једначина кретања је:



1/1/14 Решени задаци RZ-07-08

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=219 6/6

4 Решени задатак RZ-07-08-04

          Колики интезитет и какав смер треба да има убрзање лифта да би тело масе 100 kg у

њему имало тежину 500 N ? 

Решење:

Израчунајмо најпре гравитациону силу :

Значи да је гравитациона сила већа од тежине тела , а то се дешава ако подлога „бежи“
односно ако се убрзано креће наниже, па је :



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-08 

 

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

Специјални задатак SZ-07-08

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Тежина тела  Специјални задатак SZ-07-08

Специјални задатак SZ-07-08
                 Електромотор је покренуо из приземља лифт масе 400 kg  делујући

на њега силом интезитета 5 kN усмереном навише . Од доње спољашње

површине лифта се 3s након покретања лифта одвојио каменчић. Колика је

брзина каменчића у тренутку његовог пада на под приземља ?

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

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-08

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-08

Специјални

задатак SZ-07-

08

Тест 07-08
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Решени задаци RZ-07-09

Решени задаци RZ-07-09

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-09

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 1. January 2014., 23:48
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-09-01

2 Решени задатак RZ-07-09-02

3 Решени задатак RZ-07-09-03

4 Решени задатак RZ-07-09-04
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1 Решени задатак RZ-07-09-01

         За динамометар је обешен котур занемарљиве масе . Преко котура је пребачена лака
неистегљива нит на чијим су крајевима обешена два тега маса  m1 = 0,5 kg  и m2 = 1 kg .

Колику силу приказује динамометар при слободном кретању тегова ? Трење је занемарљиво.

Решење:

Када уцртамо све силе које делују у систему котураче имамо:
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са слике се види да је .

Даље имамо:

када ове две једнаћине саберемо, добијамо:
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.

Силу затезања добијамо из једне од горњих  једначина:
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2 Решени задатак RZ-07-09-02

           На слици RZ-07-09-01 је показан почетни положај тегова 1 и 2 чије су масе m1 = 2 kg

и  m2 = 5 kg Висинска разлика између тегова износи  L = 1 m .Ако систем започиње кретање

из мировања , одредити после колико времена ће се тегови наћи један наспрам другог. Масу
котура , неистегљивих нити и сва трења у систему занемарити.

RZ-07-09-01

Решење:

Уцртајмо на горњој слици силе које делују на систем:
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једначине кретања за оба тела су:

сабирањем леве и десе стране добијамо:

а одатле је 

До сусрета први тег прелази :

а други
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пошто су времена кретања до сусрета једнака:
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3 Решени задатак RZ-07-09-03

              Израчунај гравитациону силу , којом Земља делује на тело масе 1 kg , када се налази

на њеној површини , маса Земље је  , а полупречник Земље 

 .

Решење:

Математичка формулација другог Њутновог закона гласи:

овде је,

за полупречник земље рачунамо:

заменимо све податке у израз за  :



1/1/14 Решени задаци RZ-07-09

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=230 10/11

4 Решени задатак RZ-07-09-04

         Тело бачено вертикално навише појављује се на висини 9 метара два пута у
временском размаку од 3 секунде . Коликом брзином је тело бачено са Земље ?

Решење:

Посматрајмо кретање , као да је тело тек избачено са висине 9m. Време пењања једнако је

времену падања, па је:

односно,

максимална висина до које тело стиже ( у односу на висину од 9m ) биће:

 



1/1/14 Решени задаци RZ-07-09

moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=230 11/11

Висина са које тело пада биће:

Почетну брзину израчунаћемо по обрасцу:



 

VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-09 

 

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

Специјални задатак ZSR-07-09

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  ...ње у гравитационом пољу Земље - комбиновани задаци  Специјални

задатак ZSR-07-09

Специјални задатак ZSR-07-09
                  Тело се баци вертикално навише почетном брзином v0 .  Одредити

почетну брзину тела ако оно након другог одбијања од подлоге достигне

висину  h = 1,25 m . При сваком одбијању брзина тела се смањи за 10% .

Одредити време протекло од почетка кретања овог тела па до тренутка када

након другог одбијања достигне висину  h = 1,25 m .

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

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-09

Задаци за

самостални рад

SZ-07-09

Специјални

задатак ZSR-

07-09
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                                                         РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

            На тело могу деловати две или више сила ( истих или различитих праваца). То тело ће се 

кретати под дејством резултујуће силе-резултанте. Тело је у равнотежи ако је резултанта једнака 

нули. 

Сила трења се јавља при кретању тела по подлози, има исти правац  а супротан  смер од смера 

кретања тела.Интензитет силе трења бројно је једнак производу коефицијента трења и силе којом 

тело нормално делује на подлогу. 

. 

Ftr=µFn                                           ако    се тело креће по хоризонталној подлози       Ftr= µmg           Fn= Q=mg 

 

                                                      ma= Fv - Ftr 

 

                                                      ma=  Fv  -  µmg    

 

 

 

 

 

СТРМА РАВАН 

 

Fg - сила теже 

Fp - компонента силе теже паралелна стрмој равни 

Fn - компонента силе теже нормална на струму раван 

Ftr - сила трења 

N - реакција подлоге 

l - дужина стрме равни 

h - висина стрме равни 

b - основица стрме равни 

 - нагиб стрме равни 
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 Ако сила F делује низ стрму раван - услов равнотеже 
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 Ако сила F делује уз стрму раван - услов равнотеже 
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Решени задаци RZ-07-10

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-10-01

2 Решени задатак RZ-07-10-02

3 Решени задатак RZ-07-10-03

4 Решени задатак RZ-07-10-04
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1 Решени задатак RZ-07-10-01

                 Девојчица вуче путну торбу по поду хотела. Одредите силу трења која делује на
торбу масе 12 kg, ако је коефицијент трења 0,3.

Решење:

Силу трења рачунамо по обрасцу:
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2 Решени задатак RZ-07-10-02

         Жена гура колица са бебом сталном силом од 18 N. На њих делује сила трења од 12 N.

Колика је резултантна сила услед које се колица крећу, колико је убрзање и коефицијент

трења ако је укупна маса (колица и беба) 15kg ?

Решење:

Резултантну силу рачунамо по обрасцу:

како је 

 одавде убрзање је:

.

Образац за силу трења гласи

а одавде коефицијент трења биће:
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3 Решени задатак RZ-07-10-03

         Коефицијент трења  између точкова аутомобила и пута је 0,6. Колико је дугачак траг

кочења на путу ако се пре кочења аутомобил кретао брзином  ?

Решење:

Једначина кретања за аутомобил биће:

вучна сила биће једнака нули за време кочења

горња једначина сада ће бити:

Пређени пут рачунамо по обрасцу:

када аутомобил  закочи биће:

зауставно време биће:
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када овај израѕ ѕа време заменимо у једначини за прећени пут код успореног кретања
добићемо :

за почетну брзину биће

траг коченја биће:
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4 Решени задатак RZ-07-10-04

           Камион масе 8 тона почиње да се креће сталним убрзањем . Колика је вучна сила која

делује на њега, ако је коефицијент трења 0,06?

Решење:

једначина кретања за камон је:

одавде вучна сила је:



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-10 
 

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

Специјални задатак SZ-07-10

Почетна страна  Моји курсеви  Физика у облаку ''СКАЈФИ''  sky007  Равнотежа тела. Сила трења  Специјални задатак SZ-07-10

Специјални задатак SZ-07-10
           На хоризонталној површими лежи тело масе 5kg. Колики пут ће тело

прећи за 2s ако на њега делује сила од 50N ? Коефицијент трења између тела

и подлоге је 0,2 . 

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

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Моја почетна страница

Стрма раван,

равнотежа -

Увод

Решени задаци

RZ-07-10

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-10
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1 Решени задатак RZ-07-11-01

          Сандук масе 100 kg вуче се ужетом које заклапа угао 300 са хоризонталним подом.
Колика сила трења делује на сандук ако је коефицијент трења 0,05?

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-11-02

          Дечак који са санкама има масу 50 kg спустио се на њима низ падину и прешао дуж

хоризонталне подлоге 20m за 10s и зауставио се. Наћи силу трења и коефицијент трења.

Решење:

Из једначине,

када дечак стане брзина му је,

па је:

.

Следи:

из једналине израчунавамо  :
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Силу трења једнака је сили која делује на санке када су се зауставиле:

коефицијент трења израчунавамо користећи израз за нормалну силу:
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3 Решени задатак RZ-07-11-03

        Низ стрму раван нагиба 450 клизи тело масе 2 kg. При томе на њега делује сила трења 6

N. Колики је коефицијент трења?

Решење:

Нормална сила једнака је компоненти силе која делује хоризонтално и износе:
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4 Решени задатак RZ-07-11-04

           У систему на слици је m1 = 1 kg, m2 = 2 kg, F = 18 N, а коефицијент трења између

сваког тела и подлоге је 0,3. Колико је убрзање тела?

Решење:

Поставимо једначине кретања:

саберимо ове две једначине:
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VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-11 
 

 

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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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)
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Специјални задатак SZ-07-11
           Коликим убрзањем  се крећу тела по подлози у систему приказаном на

слици ако је коефицијент трења k?
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1 Решени задатак RZ-07-12-01

Коликим убрзањем се креће тело масе 5 kg , када на њега делују две колинеарне силе,
интезитета  3 N и 4 N, ако  имају :

а) исти смер ;

 б) супротан смер ?

Решење:

а)

б)
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2 Решени задатак RZ-07-12-02

Коликим убрзањем се креће тело масе 5 kg , када на њега делују две  силе, интезитета  3 N

и 4 N , ако оне заклапају угао од 900?

Решење:
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3 Решени задатак RZ-07-12-03

Тело масе 1kg  креће се по хоризонталној подлози под дејством  силе 6 N . Наћи убрзање

ако сила делује под углом 300 према хоризонтали као на слици  , а коефицијент трења
између тела и подлоге је 0,2 ?

Решење:

Кретање тела се врши под дејством паралелне компоненте , па силу F:

   представља висину једнако страничног троугла странице F.
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 је наспрам угла од 30°, па је

У вертикалном правцу на тело делују две колинеарне силе супротног смера:

па је сила трења:

У правцу паралелном са подлогом:

једначина кретања биће:
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4 Решени задатак RZ-07-12-04

 Тело масе 1kg  креће се по хоризонталној подлози под дејством  силе 6 N . Наћи убрзање

ако сила делује под углом 300 ка  хоризонтали као на слици , а коефицијент трења између

тела и подлоге је 0,2 ?

Решење:

Кретање тела се врши под дејством паралелне компоненте , па силу F:

   представља висину једнако страничног троугла странице F.
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 је наспрам угла од 30°, па је

У вертикалном правцу на тело делују две колинеарне силе супротног смера:

па је сила трења:

У правцу паралелном са подлогом:

једначина кретања биће:
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VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-12 

 

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

Специјални задатак SZ-07-12

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Комбиновани задаци - Еластичност и сила трења ►  Специјални задатак SZ-

07-12

Специјални задатак SZ-07-12
Коликим убрзањем се крећу тела по подлози у систему приказаном  на слици ,

ако је m = 2 kg ,  F = 6 N  и коефицијент трења 0,2 ?

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-12

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-12 пратећи Упуство о

Специјалном Задатку НАЈКАСНИЈЕ ДО 02.марта У 24.00!!!

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Monday, 3. March 2014., 00:55

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 198 дана 10 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-12

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-12

Нова порука од Славољуб Митић

Драге колегинице и колеге, Пред нама је Окружно такмичење из физике, а наш Скајфи
се налази на пола пута до циља. За нама је 12 тема и неколико месеци дружења.

Иди на поруке   Игнориши

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=279
http://moodle.omegafizika.rs/message/index.php
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=279


Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Специјални

задатак SZ-07-

12

Тест 07-12

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-13

Решени задаци RZ-07-13

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-13

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:13
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-13-01

2 Решени задатак RZ-07-13-02

3 Решени задатак RZ-07-13-03

4 Решени задатак RZ-07-13-04
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1 Решени задатак RZ-07-13-01

 Може ли бити у равнотежи тело на које делују:

а) две силе од по 20N?

б) две силе, интензитета 20N и 15N, у истом правцу?

в) две силе, интензитета по 20N, у различитим правцима?

Решење:

а) Може (када те силе делују у истом правцу а у супротним смеровима),

б) Не може (резултанта тих сила је 35N ако делују у истом смеру, или 5N ако делују у
супротним смеровима),

 в) Не може (резултанта двеју сила различитих праваца је увек различита од нуле).



9/17/2014 Решени задаци RZ-07-13

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=281 4/8

2 Решени задатак RZ-07-13-02

    За крајеве нити пребачене преко два лака котура обешени су тегови маса 60g и 80g

(слика). Када се на нит између котурова обеси трећи тег, угао између нити је 900. Наћи
масу трећег тега.

Решење:

Услов равнотеже првог тега је

Услов равнотеже другог тега је

а услов равнотеже трећег тега је 

заменом прве и друге једначине у трећу једначину:
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3 Решени задатак RZ-07-13-03

          На дасци дужине 4m и масе 30kg клацкају се два дечака маса 30kg и 40kg. Где треба

да буде ослонац даске ако дечаци седе на крајевима?

Решење:

Нека је растојање ослонца од краја на којем седи тежи дечак (Q2). На слици су приказане

силе које делују на даску. Услов равнотеже момента, у односу на тачку ослонца је:

одавде је 
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4 Решени задатак RZ-07-13-04

        Коликом минималном хоризонталном силом треба притиснути плочу масе 5kg на
зид да она не би склизнула? Коефицијент трења између плоче и зида је 0,1.

Решење:

             На плочу у вертикалном правцу делује сила теже и сила трења, а у хоризонталном

правцу сила притиска (F) и сила реакције зида (слика). Пошто плоча мирује, важи:

 Како је (у граничном случају)

, добија се

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

Специјални задатак SZ-07-13

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Статика ►  Специјални задатак SZ-07-13

Специјални задатак SZ-07-13
    Тег масе   обешен је помоћу два ужета као на слици. Наћи силе

затезања ужади.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-13

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-13 пратећи Упуство о

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

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 15. March 2014., 23:55

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 185 дана 11 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-13

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-13

Специјални

задатак SZ-07-

13

Тест 07-13

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=276
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полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-14

Решени задаци RZ-07-14

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-14

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:15
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-14-01

2 Решени задатак RZ-07-14-02

3 Решени задатак RZ-07-14-03

4 Решени задатак RZ-07-14-04
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1 Решени задатак RZ-07-14-01

             Одредити дужину кључа, који треба употребити за одвијање завртња, ако је сила
интензитета 150N, а момент силе је 45Nm.

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-14-02

      На полугу делују силе од 600N и од 200N. Ако је крак веће силе 50cm, колики је крак

мање силе? (Полуга је у равнотежи)

Решење:
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3 Решени задатак RZ-07-14-03

             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?

Решење:
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4 Решени задатак RZ-07-14-04

          На крајеве полуге од хомогеног материјала масе m=2kg и дужине l=2m делују две
паралелне силе истог смера чији су интензитети F1=3N и F2=8N. На ком растојању од

крајева полуге треба поставити ослонац да би иста била у равнотежи?

Решење:
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                               VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-14 

 

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

Специјални задатак SZ-07-14

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Mомент силе, полуга ►  Специјални задатак SZ-07-14

Специјални задатак SZ-07-14
      Крајеви хомогене хоризонталне греде масе m=100kg и дужине леже на два

ослонца. На растојању  од краја греде, на њој се налази тег масе mt=20kg. Наћи

силе реакције у ослонцима.

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-14

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-14 пратећи Упуство о

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

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 22. March 2014., 22:20

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 178 дана 12 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Моја почетна страница

Решени задаци

RZ-07-14

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-14

Специјални

задатак SZ-07-

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=298
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Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Тест 07-14

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4


 

СИЛA ПОТИСКА И АРХИМЕДОВ ЗАКОН 

Хидростатички притисак: 

- притисак који врши вода на зидове суда 

и сва тела потопљена у њу 

- делује на све стране 

- на истој дубини једнак је у свим 

правцима 

- зависи од дубине и врсте течности 

 

ghp 
 

S

F
p 

 
pSF 

 

ghSp   hSV   

gVF   

 

 

 

бочне стране - силе уравнотежене 

F1 - делује на горњу површину, потиче од 

хидростатичког притиска на дубини h1 

F2 - делује на доњу површину, потиче од 

хидростатичког притиска на дубини h2 

121212 FFpphh   

 

12 FFFp   

Fp - сила потиска 

 

 

нацртати слику (уџбеник, страна 85) 

 
 

 

 

сила потиска = тежина течности коју 

истисне тело 

 

mgQ    Vm   

 

pFVgQ    

VgFp   

Fp - сила потиска 

 - густина воде (течности) 

V - запремина тела (потопљени део тела) 

g - убрзање Земљине теже 

 

h2 

h1 F1 

F2 



 

ПЛИВАЊЕ ТЕЛА 

На тело потопљено у течности делују две силе у вертикалном правцу супротних смерова. 

- сила теже (Fg) - усмерена наниже 

- сила потиска(Fp) - усмерена навише 

gVF

mgF

telatelag

g




   gVF telavodep   

1. pg FF   тело тоне 

 

 

 

 

 

средња густина тела већа од 

густине течности 

 тела > течности 

 

2. pg FF   тело се налази у 

равнотежи на било ком месту у 

течности - тело лебди 

 

 

 

 

 

средња густина тела једнака 

густини течности 

тела = течности 

 

3. pg FF   тело испливава на површину 

 

 

 

 

 

 

средња густина тела мања од густине течности 

тела < течности 

 

 

FR 
Fg 

Fp 

Fg 

Fp 

Fg 
FR 

 

Fg 

Fp 

Fp 
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Решени задаци RZ-07-15

Решени задаци RZ-07-15

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-15

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:18
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-15-01

2 Решени задатак RZ-07-15-02

3 Решени задатак RZ-07-15-03

4 Решени задатак RZ-07-15-04
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1 Решени задатак RZ-07-15-01

Одредите запремину тела које је у води лакше за 0,4 N  него у ваздуху .

Решење :

Тело је у води лакше него у ваздуху, за вредност силе потиска, па су подаци којима
располажемо :

Формула за израчунавање силе потиска је:

одавде је



9/17/2014 Решени задаци RZ-07-15

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=336 4/8

2 Решени задатак RZ-07-15-02

       Сплав се састоји из 12 сувих јелових греда . Димензије сваке од њих су : 4 m , 30cm  ,

и  25cm . Да ли се овим сплавом може пренети преко реке терет од 1 t ? Густина јеловог

дрвета износи 500   .

Решење :

Сплав ће пливати по површини воде , ако је сила потиска једнака  ( или већа )  тежини

тела . 

Маса сплава  је:

Тежина сплава са теретом je:

Сила потиска  за сплав биће:
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Пошто је сила потиска већа од тежине сплава са теретом, сплав плива по води.
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3 Решени задатак RZ-07-15-03

             Тежина кромпира у ваздуху је 2,26 N , а у води 0,26 N . Одредите густину
кромпира.

Решење :

Тежина кромпира у води, мања је од тежине у ваздуху,  за вредност силе потиска.

Масу кромпира налазимо из тежине у ваздуху:

Сила потиска је 

Запремину кромпира налазимо из силе потиска:

Па је густина кромпира
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4 Решени задатак RZ-07-15-04

              Комад плуте запремине 0,01 m3 и густине 240   плива у води. Колики део

запремине плуте се налази под водом, а колики под водом ?

Решење :

Пошто плута плива на површини воде , онда је сила потиска једнака гравитационој сили

која делује на тело

одавде је

V1 је део плуте у води. Део плуте у ваздуху је 
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-07-15

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Сила потиска ►  Специјални задатак SZ-07-15

Специјални задатак SZ-07-15
Одредити колика би требала да буде густина течности да би систем тела : m1 =

1,5kg , m2 = 0,5 kg , m3 = 4 kg приказан на слици био у равнотежи. Нагиб стрме

равни је 300 . густина тела зароњеног у течност је 2000   . Трење

занемарити. 

Потребно је да детаљно урађен задатак, поступак и решење доставите

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

презиме, специјални задатак 07-15

нпр (Милена Митровић,  специјални задатак 07-15пратећи Упуство о

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

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Saturday, 22. March 2014., 23:05

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 178 дана 12 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Моја почетна страница

Сила потиска и

Архимедов

закон -увод

Пливање тела -

увод

Решени задаци

RZ-07-15

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=335
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Рад, снага и

енергија

Снага,

коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-15

Специјални

задатак SZ-07-

15

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4


Рад, снага и енергија 

 
Рад сталне силе једнак је призводу интензитета силе и пута пређеног у правцу деловања 

силе. 

                                                                  SFA      

       

Јединица за рад је џул  J        

 

                                                                 mNJ 111   

 

Снага је величина бројно једнака извршеном раду у јединици времена. 

 

                                                                  
t

A
P   

 

Јединица за снагу је ват  W  

                                                               
s

J
W

1

1
1   

 

Образац којим се успоставља веза између снаге, силе и брзине је: 

 

                                                           vFP   

 

(ако кретање није са сталном брзином, онда је v средња брзина). 

 

Енергија  E је физичка величина којом се изражава способност тела да изврши рад. 

 

Јединица за енергију је џул  J  

 

Кинетичка енергија је енергија тела при кретању и израчунава се помоћу обрасца: 

 

                                                           
2

2vm
E k


  

 

Потенцијална енергија тела у гравитационом пољу земље hgmE p  ( h - висина на 

којој се тело налази у односу на Земљину површину). 

 

Збир кинетичке и потенцијалне енергије зове се механичка енергија. 

 

                                                                    
pk EEE   

 

Рад је мера промене енергије. EA   

 

Закон одржања енергије се може изрећи у следећем облику. 



Енергија се не ствара нити уништава, већ прелази из једног у други облик или са једног на 

друго тело, тако да укупна енергија остаје стална. 

Степен (коефицијент) корисног дејства једнак је количнику корисног рада и уложеног 

рада (уложене енергије). 

 

                                                                  
u

k

A

A
  

 

Може се изразити и као 

 

                                                                
u

k

P

P
  

 

 

 може имати вредности од 0 до 1, или у процентима од 0% до 100%. 

 

(У задацима који следе вредност убрзања Земљине теже биће заокружена на 
2

10
s

m
) 

 

 
 



9/17/2014 Решени задаци RZ-07-16

http://moodle.omegafizika.rs/mod/book/tool/print/index.php?id=337 1/6

Решени задаци RZ-07-16

Решени задаци RZ-07-16

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-16

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:20
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-16-01

2 Решени задатак RZ-07-16-02

3 Решени задатак RZ-07-16-03

4 Решени задатак RZ-07-16-04
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1 Решени задатак RZ-07-16-01

           Колики рад изврши сила интензитета 560N на путу дужине 30m?

Решење :
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2 Решени задатак RZ-07-16-02

              Камион се креће сталном брзином  по хоризонталном равном путу.

Колики рад изврши вучна сила мотора интензитета 1,2kN током 10min?

Решење :
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3 Решени задатак RZ-07-16-03

             Машина снаге 800W ради без престанка током 2 h . Колики је рад извршила?

Решење :

Из једначине за снагу

рад је
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4 Решени задатак RZ-07-16-04

               Аутомобил масе креће се равномерно брзином . Колика је снага мотора,

ако је коефицијент трења између точкова и пута 0,04?

Решење :

С обзиром да се аутомобил креће равномерно, вучна сила мотора једнака је сили трења

која делује у супротном смеру од кретања аутомобила.
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Српски (sr_cr)Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

Специјални задатак SZ-07-16

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Рад, снага и енергија ►  Специјални задатак SZ-07-16

Специјални задатак SZ-07-16
Тело масе 12kg подиже се на висину 2,5m вертикално сталном силом, при

чему она изврши рад 360J. Колико је убрзање тела при његовом подизању?

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 20. April 2014., 23:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 149 дана 13 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Моја почетна страница

Рад, снага и

енергија - увод

Решени задаци

RZ-07-16

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=4
http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=334
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Снага,

коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-16

Специјални

задатак SZ-07-

16

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-17

Решени задаци RZ-07-17

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-17

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:22
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-17-01

2 Решени задатак RZ-07-17-02

3 Решени задатак RZ-07-17-03

4 Решени задатак RZ-07-17-04
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1 Решени задатак RZ-07-17-01

             Мотор неке машине има прописану снагу од 34kW . Колики је степен корисног

дејства машине ,  ако она за 40 min  изврши користан рад од 71,5 MJ ? 

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-17-02

              Степен корисног дејства бензинског мотора једног аутомобила је 36% . Ако

аутомобил при равномерном кретању брзином 50km/h  развија снагу од  60 kW , колика је

вучна сила мотора ?

Решење:
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3 Решени задатак RZ-07-17-03

           На лопатице турбине хидроелектране сваког минута са висине од 9 m  падне 40 m3

воде . Колика је уложена а колика корисна снага турбине , ако је степен корисног дејства 0,9
.

Решење:
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4 Решени задатак RZ-07-17-04

              Пумпа за 10 min  подигне 12 m3 воде у резервоар који се налази на висини од 30 m

.Колика је снага пумпе ако је њен степен корисног дејства 0,8 ?

Решење:



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-17 

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

Специјални ѕадатак SZ-07-17

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Снага, коефицијент корисног дејства ►  Специјални ѕадатак SZ-07-17

Специјални ѕадатак SZ-07-17
Мотори шинобуса троше снагу 800  kW при равномерном кретању брзином 72

km/h . Степен корисног дејства је 80 % . Колика је вучна сила мотора ? 

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Thursday, 1. May 2014., 23:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 138 дана 13 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

коефицијент

корисног дејства

Моја почетна страница

http://moodle.omegafizika.rs/
http://moodle.omegafizika.rs/my/
http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
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http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=376
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Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Решени задаци

RZ-07-17

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-17

Специјални

ѕадатак SZ-07-

17

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-18

Решени задаци RZ-07-18

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-18

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:24
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Садржај

1 Решени задатак RZ-07-18-01

2 Решени задатак RZ-07-18-02

3 Решени задатак RZ-07-18-03

4 Решени задатак RZ-07-18-04
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1 Решени задатак RZ-07-18-01

   Колика је кинетичка енергија билијарске кугле масе 200g, ако се креће брзином 11 m/s.

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-18-02

  Израчунати потенцијалну енергију птице масе 200g на висини 500m?

Решење:
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3 Решени задатак RZ-07-18-03

  Стрела масе 130g је избачена вертикално навише почетном брзином 35m/s. Висина лука

у тренутку избацивања је 2m. Колика ће бити потенцијална енергија стреле 

Решење:
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4 Решени задатак RZ-07-18-04

   Брзина аутомобила масе 1,5t се увећа са 36km/h на 108km/h. Колки је рад при том
извршен?

Решење:



VII РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД  07-18 

 

 

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

Специјални ѕадатак SZ-07-18

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Рад, кинетичка и потенцијална енергија - I део ►  Специјални ѕадатак SZ-07-

18

Специјални ѕадатак SZ-07-18
Тело је бачено вертикално наниже почетном брзином 8 m/s. На висини 15m

кинетичка енергија тела једнака је потенцијалној. Са које висине је тело

бачено?

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Sunday, 20. April 2014., 23:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 149 дана 13 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

Моја почетна страница
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коефицијент

корисног дејства

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - I део

Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део

Моји курсеви

Администрација

Администрација

задатака

Администрација курса

Подешавања мог

профила

Решени задаци

RZ-07-18

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-18

Специјални

ѕадатак SZ-07-

18

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4
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Решени задаци RZ-07-19

Решени задаци RZ-07-19

Сајт: Удружење физичара "Омега" Ниш

Курс: СКАЈФИ VII

Књига: Решени задаци RZ-07-19

Штампао/ла: Владимир Ђукановић

Датум: Wednesday, 17. September 2014., 12:25
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3 Решени задатак RZ-07-19-03

4 Решени задатак RZ-07-19-04
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1 Решени задатак RZ-07-19-01

Дечак је седео на тераси и држао балон напуњен хелијумом. У једном тренутку је испустио балон  који је
одлетео на висину 52m (закачио се на антену). Колики је рад извршен при подизању балона ако је његова
маса 50g, а висина терасе 12m?

Решење:
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2 Решени задатак RZ-07-19-02

 Камен масе 3кг пада са висине 4,3м. Колика његова кинетичка енергија при удару у тле? 

Решење:
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3 Решени задатак RZ-07-19-03

        Две куглице истих маса се налазена врху стрме равни. Ако једну постимо да се котрља без трења, а
другу да слободно падне преко ивице стрме равни, која ће имати већу брзину кад додирне под? Висина

стрме равни је 150cm. 

Решење:
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4 Решени задатак RZ-07-19-04

Тело масе 200g бачено са земље вертикално навише врати се на земљу после 1,5s. Наћи кинетичку енергију

тела при паду на земљу и потенцијалну енергију у највишој тачки?

Решење:



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

Специјални задатак SZ-07-19

Почетна страна ►  Моји курсеви ►  Физика у облаку ''СКАЈФИ'' ►  sky007 ►  Рад, кинетичка и потенцијална енергија - II део ►  Специјални задатак SZ-07-

19

Специјални задатак SZ-07-19
Тело масе 4kg креће се уз струм раван нагиба 45 степени. На почетку стрме

равни кинетичка енергија тела је 128Ј. Колики ће пут прећи тело до

заустављања? Коефицијент трења је 0,6.

Статус предатог рада

Статус предатог рада Нема покушаја

Статус оцењивања Није оцењено

Крајњи рок за предају Friday, 25. April 2014., 23:00

Престало време Крајњи рок за предају рада је истекао пре: 144 дана 13 h

Додај рад

Направите промене у свом раду

Навигација

Почетна страна

Странице сајта

Мој профил

Текући курс

sky007

Учесници

Беџеви

Општа секција

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.1

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање бр.2

Равномерно

променљиво

праволинијско

кретање -

Графици

Комбиновани

задаци бр.1

Комбиновани

задаци бр.2

Основна

једначина

динамике - Сила

затезања бр.1

Кретање тела у

гравитационом

пољу

Тежина тела

...ње у

гравитационом

пољу Земље -

комбиновани

задаци

Равнотежа тела.

Сила трења

Сила трења бр.2

Комбиновани

задаци -

Еластичност и

сила трења

Статика

Mомент силе,

полуга

Сила потиска

Рад, снага и

енергија

Снага,

Моја почетна страница

http://moodle.omegafizika.rs/
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http://moodle.omegafizika.rs/course/index.php?categoryid=2
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9/17/2014 Задатак

http://moodle.omegafizika.rs/mod/assign/view.php?id=370 2/2

коефицијент
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Рад, кинетичка и

потенцијална

енергија - II део
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Администрација

Администрација

задатака
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RZ-07-19

Задаци за

самостални рад

ZSR-07-19

Специјални

задатак SZ-07-

19

Записи о

активностима

Погледај књигу

оцена

Пријављени сте као Владимир Ђукановић (Одјава)

sky007

http://moodle.omegafizika.rs/course/view.php?id=4

