
ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег плана и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима.

ФИЗИКА

2 0 2 2 / 2 0 2 3 .

Савремени 
штампани 
и дигитални 
уџбеници

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике 
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

ФИЗИКА

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио-записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

• 110 интерактивних тематских алатки и игара
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима  
да лакше савладају градиво и визуелно  

им приближити различите појмове,  
појаве, законе физике...

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света  
и историјске личности.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су  
тачно урадили задатак,  
као и резултат теста.

Господара Вучића 245
11000 Београд
011/74-56-025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
www.3d.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Јединствени видео-снимци  
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Интерактивни алати  
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

I ТЕСТ
ГРУПА А

Осцилаторно и таласно кретање:  
Осцилаторно кретање. Закон одржања  
енергије при осциловању тела

1.  Заокружи слово испред тачног одговора. 
Повратна сила код осциловања математичког клатна је:

    а) сила отпора ваздуха;

    б) сила трења;

    в) компонента силе Земљине теже;

    г) сила еластичне деформације.

2.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
Амплитуда осциловања тега на слици је: 

а) 1 cm 

б) 2 cm 

в) 0,5 cm 

г) 4 cm

3.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
У ком положају је брзина клатна док осцилује највећа?

    а) У положају 1.

    б) У положају 2.

    в) У положају 3.

    г) У положају 4.

x = 0

Име и презимеОдељење

[1]

[1]

[1]

в) компонента силе Земљине теже;

б) 2 cm 

в) У положају 3.
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ПРИЛОГ 7
54.

ЧАС

Контролна вежба: 
Електрична струја Група А

Име, презиме и одељење _______________________________________

1. Заокружи слово испред реченице која је тачна. [10]

а) Волтметром се мери електрична струја.

б) Метали су проводници струје.

в) Ват је мерна јединица за напон.

г) Код грејалице се испољава механичко деловање струје.

2. На основу графика зависности електричне струје од напона попуни дату табелу.  [10]

U (V)I (A)
20
40

30
40

3. Заокружи слово испред слике на којој је шематски приказ отпорника у струјном колу. [10]

а)   б)   в)    г)  

4.  Израчунај електричну струју у проводнику електричне отпорности 50 Ω  ако је напон на 
његовим крајевима 200 V.  Прикажи поступак. [10]

5.  Кроз електрични уређај отпорности 30 Ω протиче електрична струја од 200 mA. Одреди снагу 
струје која пролази кроз тај уређај. Прикажи поступак. [15]

ФИЗИКАОСЦИЛАТОРНО  
И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

Заокружи  слова испред реченица које описују праволинијско кретање.

а) Дете се љуља на љуљашци. б)  Лифт се спушта с десетог спрата на 
приземље. 

в) Земља кружи око Сунца. г)  Лоптица, коју је девојчица испустила 
из руке, пада надоле.

 

1.

Име и презиме: __________________________________________________

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА 

ВУЛКАН ЗНАЊЕ
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,

УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА И
ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs



АУТОРИ: Татјана Мишић, Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић
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ПИТАЊА:

1.  Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2.  Како су атоми наелектрисани?

3.  Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4.  Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5.  Шта је елементарно наелектрисање?

6.  Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7.  На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.

128

A

A
B
CB BC

С Л И К А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8.  Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9.  Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10.  Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11.  Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12.  Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.
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13.  На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек
трисан.

14.  Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15.  Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16.  Шта је извор електричног поља?

17.  Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18.  Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19.  На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2.  Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3.  Нацртај дијаграме сила за позитивно на
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C

Марина Најдановић Лукић

Свака област почиње 
Важним појмовима 

који ће бити обрађени  
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом  
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици  
на једном месту имају  
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно 
је знати да...  
је за оне ученике који 
желе да сазнају више.

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 
ће, корак по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики 
научници представља 
кратак приказ биографије 
научника који су заслужни 
за развој дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
упућују ученике на шта 
треба да обрате пажњу.

Дефиниције су јасно 
истакнуте.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили  

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.

ФИЗИКА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

четку сваке области дат је кратак преглед градива, ва-
жне формуле и математички подсетник. Затим следе 

решени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин 

и кроз огледе ученицима се приближавају физички зако-

ни и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен 

је огледима, занимљивостима, кратким биографи-
јама физичара, пројектима и домаћим задацима.  

У Збирци задатака са лабораторијским вежбамаУџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

кратак преглед градива вачетку сваке области дат је кратак преглед градива
Збирци задатака са лабораторијским вежбама

кратак преглед градива
математички подсетник

Збирци задатака са лабораторијским вежбама

кратак преглед градива
Збирци задатака са лабораторијским вежбама
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вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука.

1. СИлА И кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија је збир
 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације је сил

а 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

је директно сразмеран величини 

деформације тела .
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем. ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

ПодСЕТнИк

ИнТЕРЕСАнТно  
јЕ знАТИ дА ... 
Рубрика Интересантно је 

знати да ... намењена је 

онима који желе да знају 

више.6

вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука

1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације јесте 

сила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

ПодСЕТнИк

ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

На почетку сваке области налази се Подсетник  
у којем су наведени најважнији појмови  
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива  

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује  
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПоновИмо УкРАТко:

  Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање. 

  Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

  Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

  Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

  Период осциловања Т јесте време за које тело изврши једну осцилацију.

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν јесте број осцилација у јединици 
времена. Једнака је реципрочној вредности периода

ν 

  Процес прeношења осциловања с једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

  Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

  Звук је механички талас који можемо чути.

  Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине. 

  Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

  Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

  Појава преношења звучних осцилација с једног тела на друго тело назива се 
звучна резонанција. Она се дешава између тела једнаких фреквенција.

  Период математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од његове масе, 
већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ
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Потребни су ти једна дубља посуда с водом (шира цев 
затворена на једном крају, дужине веће од 1 m), пласти
чна цев отворена на оба краја дужине око 1 m, звучна 
виљушка која осцилује фреквенцијом од 440 Hz и мерна 
трака или лењир. Потребно је и да ти неко помогне. Цев 
спусти вертикално у посуду с водом тако да буде макси
мално потопљена. Нека твој сарадник виљушку доведе 
у стање осциловања и принесе уз врх цеви, држећи је 
око 1 cm изнад цеви. Истовремено подижите виљушку 
и цев све док не чујете да се звук појачао. Забележите 
висину h1 ваздушног стуба у цеви на којој се то десило. 
Затим поново доведите виљушку у стање осциловања 
и од места на којем се десило појачање звука наставите 
да подижете и њу и цев навише. Одредите сада висину 
h2 на којој се десило наредно појачање. 

h1 = ________
h2 = ________

Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 
таласна дужина звука који ствара виљушка.

Одговори на следећа питања.
1) Како се зове појава коју си уочио/ла?
2)  Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви

сина ваздушних стубова Δh = h2 – h1 у цеви на којима долази до појачања звука?

ПРојЕкАТ 

Појачање звука
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1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

елонгација x метар m

амплитуда x0 метар m

број осцилација n / /

период T секунда s

фреквенција 
(учестаност) ν херц Hz

таласна дужина λ метар m

брзина таласа u метар у секунди m
s

дужина 
математичког 

клатна
ℓ метар m

маса m (kg) потенцијална енергија Ep(J)

брзина v  
m
s

кинетичка енергија Ek(J)

висина h (m) сила трења Ftr(N)

убрзање Земљине теже g  укупна механичка енергија E(J)

ПРЕГлЕд ФИзИЧкИХ вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

ПРЕГлЕд ознАкА вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА
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  Периодично кретање је кретање тела које се понавља после одређеног 
временског интервала. 

  Осцилаторно кретање (осциловање) је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

  Амплитуда осциловања је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

  Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 
назива се елонгација. 

  Период осциловања T је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
осциловања тела које за време t направи n осцилација израчунава се по формули:

  Период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и вредности 
убрзања слободног пада (убрзање силе теже). 

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици времена. 

ν  

  Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

ν  

  Закон одржања механичке енергије: када на тело не делују спољне силе, укупна 
механичка енергија тела E, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије 
E = Ek + Ep, константна је.

E = const.

  Механички талас је процес преношења осциловања са једног делића средине на 
њему суседне делиће.

  Таласна дужина λ је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 
суседне доље.

  Амплитуда трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.

  Пошто талас за време од једног периода T пређе пут од једне таласне дужине λ, 
брзина таласа u дата је изразом:

  или

u = λ ∙ ν.
7

РЕзИмЕ
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Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп-

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?

С Л И К А  2.  24.

Одбијање зрака од испупченог огледала

Радећи на исти начин као у случају одбијања зрака од издубљеног огледа, 

код испупченог огледала добијаш да се зраци разилазе након одбијања (слика 

2.24). Одбијени зраци крећу се по истим путањама којима би се кретали зраци 

да су емитовани из једне тачке која се налази иза огледала. Та тачка јесте жижа F 

испуп ченог огледала. Она се, како и код издубљеног огледала, налази на полови-

ни расто јања од центра кривине до темена огледала. Жижна даљина испупченог 

огледала такође је једнака половини полупречника кривине огледала. 

CT

F

f
r

=
2

Како се жижa испупченог огледала налази у пресеку наставака одбијених зра-

ка, она је имагинарна. Kao и раније, на цртежу ћемо продужетке правих (стварних, 

реалних) зрака представити испрекиданим линијама. 

Пошто издубљена огледала сабирају зраке (слика 2.23), називају се још и са-

бирна огледала. Испупчена огледала расипају зраке (слика 2.24) па се називају 

расипна огледала.

ИнТЕРЕСАнТно јЕ знАТ
И дА  пошто је Сунце далеко од Земље, 

сноп светлости који долази на Земљу састоји се од приближно пара-

лелних зрака. Уколико они падају дуж оптичке осе на издубљено огле-

дало, сакупљаће се у његовој жижи. У жижи ће се формирати светла 

мрља јер се ту укрштају светлосни зраци. Пошто зраци са Сунца у 

себи, поред светлосних 

зрака, имају и топлотне 

зраке, у жижи ће се и 

они укрштати па ће се 

предмети који се поста-

ве на то место загревати. 

Олимпијски пламен се 

у Грчкој традиционално 

пали по том принципу. 
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ПРЕГлЕд

ФоРмУлА

одноСИ  мЕРнИХјЕдИнИЦА

јЕдИнИЦЕ зА ПУТ (дУЖ
ИнУ)

јЕдИнИЦЕ зА ФРЕквЕнЦИјУ

метар (m)

километар (km)

дециметар (dm)

центиметар (cm)

милиметар (mm)

херц (Hz)

килохерц (kHz)

мегахерц (MHz)

1 1 000 1
1

1 000
0 001

km m km km= = ,

1 10 1
1

10
0 1dm dm m= ⇒ = = ,

1 100 1
1

100
0 01cm cm m

= ⇒ = = ,

1 1000 1
1

1 000
0 001

mm mm m= = ,

јЕдИнИЦЕ зА вРЕмЕ
секунда (s) 

час (h)

минут (min)

1 60 1
1

60mi min= ⇒ =

1 60 1
1

60mi mi h= ⇒ =

1 3 600 1
1

3 600s h= ⇒ =

јЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ

метар у секунди  
m
s

километар на час  
km

h

1
1 000
3 600

1

1
1 000

1
3 600

3 600
1 00

km
h

m
s

m
s

km

h

km
= = 0 h

8

ПЕРИод оСЦИловАЊА
ПЕРИод оСЦИловАЊА 

мАТЕмАТИЧкоГ клАТАнА

ФРЕквЕнЦИјА (УЧЕСТАноСТ)

ν      
ν 

БРзИнА ТАлАСА

ν

1 kHz = 1 000 Hz ⇒ 1 Hz =  kHz = 0,001 kHz

1 MHz = 1 000 000 Hz

 ⇒1 Hz =  MHz = 0,000 001 MHz

ℓ
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Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C), а име је добила по француском 
физичару Кулону. Веће јединице су

килокулон (1 kC): 1 kC = 1 000 C = 103 C
мегакулон (1 MC): 1 MC = 1 000 000 C = 106 C,

док су мање

миликулон (1 mC): 

микрокулон (1 μC): 

нанокулон (1 nC): 

Јединица кулон уведена је много пре него што је било познато да до наелек-
трисавања тела долази услед преласка електрона с једног тела на друго тело. Екс-
периментално је показано да је наелектрисање електрона qe најмање негативно 
наелектрисање које може имати једна честица. Његова вредност је

qe = –1,6 ∙ 10–19C,
где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица јесте на-
електрисање протона qp, које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19C.
Уочаваш да су наелектрисање протона и наелектрисање електрона једнаки по 

апсолутној вредности. Њихова апсолутна вредност је елементарно наелектри-
сање, које се означава словом e и представља квант (најмања вредност / пор-
ција) наелектрисања у природи. Тачна вредност елементарног наелектрисања 
представља природну константу и износи e = 1,602 176 634 ∙ 10–19 C, али се нај-
чешће користи заокругљена вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C.

ПРоТон И ЕлЕкТРон СУ ноСИоЦИ нАјмАЊЕГ нАЕлЕкТРИСАЊА, ЧИјА јЕ 
АПСолУТнА вРЕдноСТ e = 1,6 · 10–19 C (ЕлЕмЕнТАРно нАЕлЕкТРИСАЊЕ).

Шарл-Огистен де Кулон (1736–1806) био је француски физичар и вој-
ни инжењер. Најпознатији је по закону којим је описана интеракција 
наелектрисаних тела, а бавио се и трењем. Његов је закључак да сила 
трења клизања између два тела не зависи од њихове релативне брзине.

Након трења које траје једнако дуго, лењир је више наелектрисан од виљу-
шке. Лењир поседује веће наелектрисање (већу количину електрицитета) па 
зато млаз воде више скреће када му се приближи лењир. 
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мА+ТЕ+мА+ТИ+ЧкИ = ПодСЕТнИк

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012           10–6 ∙10–3 = 10–6 + (-3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0 = 1).

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6          

Квадратни корен степена аn једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 
једнак n

2
. Нпр. √108 = 108 : 2 = 104, √10–12 = 10–12 : 2 = 10–6

Сабирање и одузимање разломака

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
њихови бројиоци, а именилац остаје исти. 

Нпр. 
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Супстанција Специфична 
отпорност (Ω ∙ m) Супстанција Специфична 

отпорност (Ω ∙ m)
Сребро 1,6 ∙ 10–8 Цинк 6,1 ∙ 10–8

Бакар 1,7 ∙ 10–8 Гвожђе 9,8 ∙ 10–8

Злато 2,4 ∙ 10–8 Константан (легура 
бакра и никла) 48 ∙ 10–8

Алуминијум 2,8 ∙ 10–8 Графит (угљеник) (250 – 500) ∙ 10–8

Волфрам 5,5 ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција
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 1.  Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле-
деће податке.

а)  Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини-
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

г)  Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ-
ско тело. ____________

д)  Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 1019. ________

 2.  Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

а) 600 mA

б) 2 400 μA

в) 0,3 kA 

г) 2 ∙ 103 mA

 3.  За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 1019 електрона. Колика 
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо-
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 s

n = 5 ∙ 1019 

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .
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38.   Два тачкаста наелектрисана тела q1 = –4 μC и q2 = 6 μC учвршћена су на међусобном 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тач
касто наелектрисано тело q3 = 2 μC, које је од q1 удаљено a = 3 cm, а од q2 удаљено 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму ( ). (Окружно так

мичење 2018.)

39.   Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању r = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40.   Два тачкаста тела наелектрисања q1 = +2 pC и q2 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице  као на 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

А

41.   Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета 
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању r = 5 cm. Куглице се додирну и поста
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42.   Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања q1 и q2 налазе се у ва
кууму на међусобном растојању r = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 
x = 4 cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43.   Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5 nC, помери се под 
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули 
(vA = 0)? (Општинско такмичење 2007.)

С Л И К А  3. 7.
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА:  мАГнЕТно ПоЉЕ група A
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7.1.  мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА 
СЕРИјСкИ ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ 
ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
 б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
 в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
 г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

лАБоРАТоРИјСкА вЕЖБА7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА СЕРИјСкИ И ПАРАлЕ

лно 

ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

R2R1

U2U1

+–

A B

I

C

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от-
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТоРИјСкЕ вЕЖБЕ:
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од-
редити еквивалентну отпорност. 

С Л И К А  7. 13.
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Уколико тело садржи np протона, његово укупно позитивно наелектрисање 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања e које има сваки од њих, тј. 
np ∙ e. Тело истовремено има и ne електрона, чије укупно наелектрисање јесте –ne ∙ e, 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

q = np ∙ e + (–ne ∙ e).
Одавде је наелектрисање ма ког тела

q = (np – ne) ∙ e,
односно 

q = n ∙ e,
где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу. Уколико је број про-
тона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. Ако поседује већи 
број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелектрисано, а уколико 
је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је негативно наелектрисано. 

Наелектрисање тела  је целобројни умножак елементарног 
наелектрисања е и износи:

Важно: Електрон и протон не добијају наелектрисање од неких других тела 
нити га предају њима, већ је то, слично маси, једно од њихових основних својстава. 
Као што не могу остати без масе, тако не могу остати ни без својих наелектрисања. 

Чешаљ је наелектрисан трљањем крпом и поседује наелектрисање од –1 C. 
Које наелектрисане честице се налазе у вишку на њему и колики је тај вишак? 
Како је наелектрисана крпа којом је протрљан лењир?

Подаци:
q = –1 C

Укупно наелектрисање тела је 
q = n ∙ e

где e означава елементарно наелектрисање
e = 1,6 ∙ 10–19 C.

Одавде је: 

односно:

Након скраћивања мерних јединица, овај израз прелази у 

Дељењем се добија
n = –0,625 ∙ 1019 = –6,25 ∙ 1018.

n = ?
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ПРИмЕР
1:

q = n ∙ e

Наелектрисање 
тела

Разлика бројa протона 
и електрона у телу

Елементарно 
наелектрисање
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Пошто су растојања у космосу огромна, она се, уместо у јединицама дужине, 

често изражавају временом које је потребно светлости да их пређе. Тако од друге 

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

зове се светлосна година. 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.

ПРИмЕР
6:

ПРИмЕР
7:

Изрази у светлосним годинама удаљеност Проксиме Кентаури од Земље.

Подаци:

t = 4 god и 4 m

Од Проксиме Кентаури до Земље светлост стигне за 

4 године и 4 месеца. Једна година има 12 месеци па 

су 4 месеца трећина године, односно 0,3 године. 

То значи да светлост путује
t = 4,3 god.

Растојање d које је светлост притом прешла је

d = 4,3 sv. god.

Проксима Кентаури је од Земље удаљена 4,3 светлосне 

године.

d = ?

Изрази у километрима дужину од једне светлосне године.

Подаци:

s = 1 sv. god

t = 1 god

Једна светлосна година је пут који светлост пређе у 

вакууму за једну годину. Пут s који неко тело пређе 

крећући се константном брзином добија се множењем 

брзине и времена. У овом случају ради се о светлости па је 

брзина c, а време је t = 1 god. Једна година у секундама је

1 god = 365 d ≈ 31 536 000 s

Одавде се за пут s који светлост у вакууму пређе за једну 

годину добија

По дефиницији светлосне године, овај пут је једнак 

1 sv. god.

Једна светлосна година износи 9,5 ∙ 1012 километара.

домАЋИ зАдАТАк

 Растојање између Месеца и Земље је 384 000 km. За које време 

светлост која се одбије од површине Месеца дође до Земље?

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци  
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање  
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.
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1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 min в) I = 2 A
г) I = 0,5 mA д) n = 3 ∙ 1019

2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 A
г) I = 2 ∙ 103 mA = 2 A
4.
I = 0,2 A
5.
I = 4 A
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A I1 > I27.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 s
10.
n = 60 ∙ 1019 
11.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4)  Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.
12.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.

14.
R = 12 · 10–4 Ω
15.
ρ = 16 ∙ 10–9 Ω∙m
16.
S = 1 ∙ 10–5 m2

17. 
ℓ = 4 ∙ 10–1 m = 0,4 m
19.
I = 8 A
20. 
I = 0,5 A
21. 
U = 12 V
22.
R = 30 Ω
23.
R = 4 Ω
24.

U(V) 40 100 120 180 220
I(A) 2 5 6 9 11

I(A)

U(V)
200

2

4

6

8

10

12

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

26.
R

er = 25 Ω R
ep = 4 Ω

27.
R

er = 18 Ω R
ep = 2 Ω

28.
a) R

er = 6 Ω б) R
ep ≈ 2,8 Ω

29. 
R

2 = 10 Ω
31.
I = 4 A
32.
I = 0,25 A U = 8,75 V
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Рекли су о  
нашим уџбеницима...
Уџбенички комплет заслужује похвале. Садржај наставне 
теме је систематично изложен, са јасно назначеним кључним 
појмовима. Осим тога, садржај је богато илустрован. Присутан 
је велики број примера и илустрација из свакодневног живота, 
што доприносии лакшем разумевању, памћењу и повезивању 
градива са знањем из свакодневног живота, као и знањем 
стеченим кроз друге предмете.

Биљана Гајић, 
ОШ „Јеврем Обреновић“, Шабац

Уџбеник је усмерен ка ученику. Добро урађене илустрације, 
кључне дефиниције, појмови, веома интересантна питања, 
задаци, пројектни задаци, што покреће ученика и изазива 
жељу за коришћењем, посебно ако је све то повезано са 
примерима и појавама из свакодневног живота. 

Наташа Костић, 
ОШ „Стефан Дечански“, Београд

примерима и појавама из свакодневног живота. примерима и појавама из свакодневног живота. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког  
и вишеструког избора, допуњавање,  
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења  
свих задатака.

РСД , мек повез490



АУТОРИ: Татјана Мишић, Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић
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ПИТАЊА:

1.  Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2.  Како су атоми наелектрисани?

3.  Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4.  Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5.  Шта је елементарно наелектрисање?

6.  Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7.  На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.
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A

A
B
CB BC

С Л И К А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8.  Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9.  Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10.  Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11.  Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12.  Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.
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13.  На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек
трисан.

14.  Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15.  Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16.  Шта је извор електричног поља?

17.  Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18.  Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19.  На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2.  Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3.  Нацртај дијаграме сила за позитивно на
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C

Свака област почиње 
Важним појмовима 

који ће бити обрађени  
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом  
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици  
на једном месту имају  
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно 
је знати да...  
је за оне ученике који 
желе да сазнају више.

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 
ће, корак по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики 
научници представља 
кратак приказ биографије 
научника који су заслужни 
за развој дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
упућују ученике на шта 
треба да обрате пажњу.

Дефиниције су јасно 
истакнуте.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили  

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.

ФИЗИКА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

О
Д

О
Б

Р
ЕН

О

У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

четку сваке области дат је кратак преглед градива, ва-
жне формуле и математички подсетник. Затим следе 

решени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин 

и кроз огледе ученицима се приближавају физички зако-

ни и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен 

је огледима, занимљивостима, кратким биографи-
јама физичара, пројектима и домаћим задацима.  
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вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука.

1. СИлА И кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија је збир
 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације је сил

а 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

је директно сразмеран величини 

деформације тела .
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем. ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

ПодСЕТнИк

ИнТЕРЕСАнТно  
јЕ знАТИ дА ... 
Рубрика Интересантно је 

знати да ... намењена је 

онима који желе да знају 

више.6

вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука

1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације јесте 

сила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

ПодСЕТнИк

ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

На почетку сваке области налази се Подсетник  
у којем су наведени најважнији појмови  
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива  

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује  
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПоновИмо УкРАТко:

  Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање. 

  Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

  Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

  Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

  Период осциловања Т јесте време за које тело изврши једну осцилацију.

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν јесте број осцилација у јединици 
времена. Једнака је реципрочној вредности периода

ν 

  Процес прeношења осциловања с једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

  Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

  Звук је механички талас који можемо чути.

  Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине. 

  Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

  Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

  Појава преношења звучних осцилација с једног тела на друго тело назива се 
звучна резонанција. Она се дешава између тела једнаких фреквенција.

  Период математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од његове масе, 
већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ

37

Потребни су ти једна дубља посуда с водом (шира цев 
затворена на једном крају, дужине веће од 1 m), пласти
чна цев отворена на оба краја дужине око 1 m, звучна 
виљушка која осцилује фреквенцијом од 440 Hz и мерна 
трака или лењир. Потребно је и да ти неко помогне. Цев 
спусти вертикално у посуду с водом тако да буде макси
мално потопљена. Нека твој сарадник виљушку доведе 
у стање осциловања и принесе уз врх цеви, држећи је 
око 1 cm изнад цеви. Истовремено подижите виљушку 
и цев све док не чујете да се звук појачао. Забележите 
висину h1 ваздушног стуба у цеви на којој се то десило. 
Затим поново доведите виљушку у стање осциловања 
и од места на којем се десило појачање звука наставите 
да подижете и њу и цев навише. Одредите сада висину 
h2 на којој се десило наредно појачање. 

h1 = ________
h2 = ________

Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 
таласна дужина звука који ствара виљушка.

Одговори на следећа питања.
1) Како се зове појава коју си уочио/ла?
2)  Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви

сина ваздушних стубова Δh = h2 – h1 у цеви на којима долази до појачања звука?

ПРојЕкАТ 

Појачање звука

37
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1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

елонгација x метар m

амплитуда x0 метар m

број осцилација n / /

период T секунда s

фреквенција 
(учестаност) ν херц Hz

таласна дужина λ метар m

брзина таласа u метар у секунди m
s

дужина 
математичког 

клатна
ℓ метар m

маса m (kg) потенцијална енергија Ep(J)

брзина v  
m
s

кинетичка енергија Ek(J)

висина h (m) сила трења Ftr(N)

убрзање Земљине теже g  укупна механичка енергија E(J)

ПРЕГлЕд ФИзИЧкИХ вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

ПРЕГлЕд ознАкА вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА
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  Периодично кретање је кретање тела које се понавља после одређеног 
временског интервала. 

  Осцилаторно кретање (осциловање) је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

  Амплитуда осциловања је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

  Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 
назива се елонгација. 

  Период осциловања T је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
осциловања тела које за време t направи n осцилација израчунава се по формули:

  Период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и вредности 
убрзања слободног пада (убрзање силе теже). 

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици времена. 

ν  

  Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

ν  

  Закон одржања механичке енергије: када на тело не делују спољне силе, укупна 
механичка енергија тела E, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије 
E = Ek + Ep, константна је.

E = const.

  Механички талас је процес преношења осциловања са једног делића средине на 
њему суседне делиће.

  Таласна дужина λ је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 
суседне доље.

  Амплитуда трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.

  Пошто талас за време од једног периода T пређе пут од једне таласне дужине λ, 
брзина таласа u дата је изразом:

  или

u = λ ∙ ν.
7

РЕзИмЕ

ℓ

54

Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп-

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?

С Л И К А  2.  24.

Одбијање зрака од испупченог огледала

Радећи на исти начин као у случају одбијања зрака од издубљеног огледа, 

код испупченог огледала добијаш да се зраци разилазе након одбијања (слика 

2.24). Одбијени зраци крећу се по истим путањама којима би се кретали зраци 

да су емитовани из једне тачке која се налази иза огледала. Та тачка јесте жижа F 

испуп ченог огледала. Она се, како и код издубљеног огледала, налази на полови-

ни расто јања од центра кривине до темена огледала. Жижна даљина испупченог 

огледала такође је једнака половини полупречника кривине огледала. 

CT

F

f
r

=
2

Како се жижa испупченог огледала налази у пресеку наставака одбијених зра-

ка, она је имагинарна. Kao и раније, на цртежу ћемо продужетке правих (стварних, 

реалних) зрака представити испрекиданим линијама. 

Пошто издубљена огледала сабирају зраке (слика 2.23), називају се још и са-

бирна огледала. Испупчена огледала расипају зраке (слика 2.24) па се називају 

расипна огледала.

ИнТЕРЕСАнТно јЕ знАТ
И дА  пошто је Сунце далеко од Земље, 

сноп светлости који долази на Земљу састоји се од приближно пара-

лелних зрака. Уколико они падају дуж оптичке осе на издубљено огле-

дало, сакупљаће се у његовој жижи. У жижи ће се формирати светла 

мрља јер се ту укрштају светлосни зраци. Пошто зраци са Сунца у 

себи, поред светлосних 

зрака, имају и топлотне 

зраке, у жижи ће се и 

они укрштати па ће се 

предмети који се поста-

ве на то место загревати. 

Олимпијски пламен се 

у Грчкој традиционално 

пали по том принципу. 
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ПРЕГлЕд

ФоРмУлА

одноСИ  мЕРнИХјЕдИнИЦА

јЕдИнИЦЕ зА ПУТ (дУЖ
ИнУ)

јЕдИнИЦЕ зА ФРЕквЕнЦИјУ

метар (m)

километар (km)

дециметар (dm)

центиметар (cm)

милиметар (mm)

херц (Hz)

килохерц (kHz)

мегахерц (MHz)

1 1 000 1
1

1 000
0 001

km m km km= = ,

1 10 1
1

10
0 1dm dm m= ⇒ = = ,

1 100 1
1

100
0 01cm cm m

= ⇒ = = ,

1 1000 1
1

1 000
0 001

mm mm m= = ,

јЕдИнИЦЕ зА вРЕмЕ
секунда (s) 

час (h)

минут (min)

1 60 1
1

60mi min= ⇒ =

1 60 1
1

60mi mi h= ⇒ =

1 3 600 1
1

3 600s h= ⇒ =

јЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ

метар у секунди  
m
s

километар на час  
km

h

1
1 000
3 600

1

1
1 000

1
3 600

3 600
1 00

km
h

m
s

m
s

km

h

km
= = 0 h
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ПЕРИод оСЦИловАЊА
ПЕРИод оСЦИловАЊА 

мАТЕмАТИЧкоГ клАТАнА

ФРЕквЕнЦИјА (УЧЕСТАноСТ)

ν      
ν 

БРзИнА ТАлАСА

ν

1 kHz = 1 000 Hz ⇒ 1 Hz =  kHz = 0,001 kHz

1 MHz = 1 000 000 Hz

 ⇒1 Hz =  MHz = 0,000 001 MHz

ℓ
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Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C), а име је добила по француском 
физичару Кулону. Веће јединице су

килокулон (1 kC): 1 kC = 1 000 C = 103 C
мегакулон (1 MC): 1 MC = 1 000 000 C = 106 C,

док су мање

миликулон (1 mC): 

микрокулон (1 μC): 

нанокулон (1 nC): 

Јединица кулон уведена је много пре него што је било познато да до наелек-
трисавања тела долази услед преласка електрона с једног тела на друго тело. Екс-
периментално је показано да је наелектрисање електрона qe најмање негативно 
наелектрисање које може имати једна честица. Његова вредност је

qe = –1,6 ∙ 10–19C,
где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица јесте на-
електрисање протона qp, које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19C.
Уочаваш да су наелектрисање протона и наелектрисање електрона једнаки по 

апсолутној вредности. Њихова апсолутна вредност је елементарно наелектри-
сање, које се означава словом e и представља квант (најмања вредност / пор-
ција) наелектрисања у природи. Тачна вредност елементарног наелектрисања 
представља природну константу и износи e = 1,602 176 634 ∙ 10–19 C, али се нај-
чешће користи заокругљена вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C.

ПРоТон И ЕлЕкТРон СУ ноСИоЦИ нАјмАЊЕГ нАЕлЕкТРИСАЊА, ЧИјА јЕ 
АПСолУТнА вРЕдноСТ e = 1,6 · 10–19 C (ЕлЕмЕнТАРно нАЕлЕкТРИСАЊЕ).

Шарл-Огистен де Кулон (1736–1806) био је француски физичар и вој-
ни инжењер. Најпознатији је по закону којим је описана интеракција 
наелектрисаних тела, а бавио се и трењем. Његов је закључак да сила 
трења клизања између два тела не зависи од њихове релативне брзине.

Након трења које траје једнако дуго, лењир је више наелектрисан од виљу-
шке. Лењир поседује веће наелектрисање (већу количину електрицитета) па 
зато млаз воде више скреће када му се приближи лењир. 
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мА+ТЕ+мА+ТИ+ЧкИ = ПодСЕТнИк

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012           10–6 ∙10–3 = 10–6 + (-3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0 = 1).

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6          

Квадратни корен степена аn једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 
једнак n

2
. Нпр. √108 = 108 : 2 = 104, √10–12 = 10–12 : 2 = 10–6

Сабирање и одузимање разломака

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
њихови бројиоци, а именилац остаје исти. 

Нпр. 
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Супстанција Специфична 
отпорност (Ω ∙ m) Супстанција Специфична 

отпорност (Ω ∙ m)
Сребро 1,6 ∙ 10–8 Цинк 6,1 ∙ 10–8

Бакар 1,7 ∙ 10–8 Гвожђе 9,8 ∙ 10–8

Злато 2,4 ∙ 10–8 Константан (легура 
бакра и никла) 48 ∙ 10–8

Алуминијум 2,8 ∙ 10–8 Графит (угљеник) (250 – 500) ∙ 10–8

Волфрам 5,5 ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција
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 1.  Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле-
деће податке.

а)  Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини-
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

г)  Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ-
ско тело. ____________

д)  Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 1019. ________

 2.  Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

а) 600 mA

б) 2 400 μA

в) 0,3 kA 

г) 2 ∙ 103 mA

 3.  За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 1019 електрона. Колика 
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо-
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 s

n = 5 ∙ 1019 

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .
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38.   Два тачкаста наелектрисана тела q1 = –4 μC и q2 = 6 μC учвршћена су на међусобном 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тач
касто наелектрисано тело q3 = 2 μC, које је од q1 удаљено a = 3 cm, а од q2 удаљено 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму ( ). (Окружно так

мичење 2018.)

39.   Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању r = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40.   Два тачкаста тела наелектрисања q1 = +2 pC и q2 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице  као на 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

А

41.   Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета 
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању r = 5 cm. Куглице се додирну и поста
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42.   Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања q1 и q2 налазе се у ва
кууму на међусобном растојању r = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 
x = 4 cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43.   Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5 nC, помери се под 
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули 
(vA = 0)? (Општинско такмичење 2007.)

С Л И К А  3. 7.
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА:  мАГнЕТно ПоЉЕ група A
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7.1.  мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА 
СЕРИјСкИ ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ 
ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
 б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
 в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
 г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

лАБоРАТоРИјСкА вЕЖБА7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА СЕРИјСкИ И ПАРАлЕ

лно 

ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

R2R1

U2U1

+–

A B

I

C

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от-
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТоРИјСкЕ вЕЖБЕ:
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од-
редити еквивалентну отпорност. 

С Л И К А  7. 13.
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Уколико тело садржи np протона, његово укупно позитивно наелектрисање 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања e које има сваки од њих, тј. 
np ∙ e. Тело истовремено има и ne електрона, чије укупно наелектрисање јесте –ne ∙ e, 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

q = np ∙ e + (–ne ∙ e).
Одавде је наелектрисање ма ког тела

q = (np – ne) ∙ e,
односно 

q = n ∙ e,
где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу. Уколико је број про-
тона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. Ако поседује већи 
број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелектрисано, а уколико 
је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је негативно наелектрисано. 

Наелектрисање тела  је целобројни умножак елементарног 
наелектрисања е и износи:

Важно: Електрон и протон не добијају наелектрисање од неких других тела 
нити га предају њима, већ је то, слично маси, једно од њихових основних својстава. 
Као што не могу остати без масе, тако не могу остати ни без својих наелектрисања. 

Чешаљ је наелектрисан трљањем крпом и поседује наелектрисање од –1 C. 
Које наелектрисане честице се налазе у вишку на њему и колики је тај вишак? 
Како је наелектрисана крпа којом је протрљан лењир?

Подаци:
q = –1 C

Укупно наелектрисање тела је 
q = n ∙ e

где e означава елементарно наелектрисање
e = 1,6 ∙ 10–19 C.

Одавде је: 

односно:

Након скраћивања мерних јединица, овај израз прелази у 

Дељењем се добија
n = –0,625 ∙ 1019 = –6,25 ∙ 1018.

n = ?
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ПРИмЕР
1:

q = n ∙ e

Наелектрисање 
тела

Разлика бројa протона 
и електрона у телу

Елементарно 
наелектрисање
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Пошто су растојања у космосу огромна, она се, уместо у јединицама дужине, 

често изражавају временом које је потребно светлости да их пређе. Тако од друге 

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

зове се светлосна година. 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.

ПРИмЕР
6:

ПРИмЕР
7:

Изрази у светлосним годинама удаљеност Проксиме Кентаури од Земље.

Подаци:

t = 4 god и 4 m

Од Проксиме Кентаури до Земље светлост стигне за 

4 године и 4 месеца. Једна година има 12 месеци па 

су 4 месеца трећина године, односно 0,3 године. 

То значи да светлост путује
t = 4,3 god.

Растојање d које је светлост притом прешла је

d = 4,3 sv. god.

Проксима Кентаури је од Земље удаљена 4,3 светлосне 

године.

d = ?

Изрази у километрима дужину од једне светлосне године.

Подаци:

s = 1 sv. god

t = 1 god

Једна светлосна година је пут који светлост пређе у 

вакууму за једну годину. Пут s који неко тело пређе 

крећући се константном брзином добија се множењем 

брзине и времена. У овом случају ради се о светлости па је 

брзина c, а време је t = 1 god. Једна година у секундама је

1 god = 365 d ≈ 31 536 000 s

Одавде се за пут s који светлост у вакууму пређе за једну 

годину добија

По дефиницији светлосне године, овај пут је једнак 

1 sv. god.

Једна светлосна година износи 9,5 ∙ 1012 километара.

домАЋИ зАдАТАк

 Растојање између Месеца и Земље је 384 000 km. За које време 

светлост која се одбије од површине Месеца дође до Земље?

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци  
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање  
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.

108

1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 min в) I = 2 A
г) I = 0,5 mA д) n = 3 ∙ 1019

2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 A
г) I = 2 ∙ 103 mA = 2 A
4.
I = 0,2 A
5.
I = 4 A
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A I1 > I27.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 s
10.
n = 60 ∙ 1019 
11.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4)  Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.
12.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.

14.
R = 12 · 10–4 Ω
15.
ρ = 16 ∙ 10–9 Ω∙m
16.
S = 1 ∙ 10–5 m2

17. 
ℓ = 4 ∙ 10–1 m = 0,4 m
19.
I = 8 A
20. 
I = 0,5 A
21. 
U = 12 V
22.
R = 30 Ω
23.
R = 4 Ω
24.

U(V) 40 100 120 180 220
I(A) 2 5 6 9 11
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26.
R

er = 25 Ω R
ep = 4 Ω

27.
R

er = 18 Ω R
ep = 2 Ω

28.
a) R

er = 6 Ω б) R
ep ≈ 2,8 Ω

29. 
R

2 = 10 Ω
31.
I = 4 A
32.
I = 0,25 A U = 8,75 V
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Рекли су о  
нашим уџбеницима...
Уџбенички комплет заслужује похвале. Садржај наставне 
теме је систематично изложен, са јасно назначеним кључним 
појмовима. Осим тога, садржај је богато илустрован. Присутан 
је велики број примера и илустрација из свакодневног живота, 
што доприносии лакшем разумевању, памћењу и повезивању 
градива са знањем из свакодневног живота, као и знањем 
стеченим кроз друге предмете.

Биљана Гајић, 
ОШ „Јеврем Обреновић“, Шабац

Уџбеник је усмерен ка ученику. Добро урађене илустрације, 
кључне дефиниције, појмови, веома интересантна питања, 
задаци, пројектни задаци, што покреће ученика и изазива 
жељу за коришћењем, посебно ако је све то повезано са 
примерима и појавама из свакодневног живота. 

Наташа Костић, 
ОШ „Стефан Дечански“, Београд

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког  
и вишеструког избора, допуњавање,  
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења  
свих задатака.

РСД , мек повез490

АУТОРИ: Татјана Мишић, Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић
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ПИТАЊА:

1.  Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2.  Како су атоми наелектрисани?

3.  Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4.  Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5.  Шта је елементарно наелектрисање?

6.  Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7.  На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.
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A
B
C

А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8.  Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9.  Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10.  Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11.  Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12.  Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.
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13.  На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек
трисан.

14.  Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15.  Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16.  Шта је извор електричног поља?

17.  Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18.  Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19.  На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2.  Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3.  Нацртај дијаграме сила за позитивно на
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C

ПИТАЊА:

1. Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2. Како су атоми наелектрисани?

3. Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4. Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5. Шта је елементарно наелектрисање?

6. 

ПИТАЊА:
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Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
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Свака област почиње 
Важним појмовима 

који ће бити обрађени  
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом  
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици  
на једном месту имају  
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно 
је знати да...  
је за оне ученике који 
желе да сазнају више.

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 
ће, корак по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики 
научници представља 
кратак приказ биографије 
научника који су заслужни 
за развој дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
упућују ученике на шта 
треба да обрате пажњу.

Дефиниције су јасно 
истакнуте.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили  

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.

ФИЗИКА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

четку сваке области дат је кратак преглед градива, ва-
жне формуле и математички подсетник. Затим следе 

решени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин 

и кроз огледе ученицима се приближавају физички зако-

ни и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен 

је огледима, занимљивостима, кратким биографи-
јама физичара, пројектима и домаћим задацима.  

Свака област почиње 
Важним појмовима

који ће бити обрађени 

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 

УЏБЕНИК
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вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука.

1. СИлА И кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија је збир
 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације је сил

а 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

је директно сразмеран величини 

деформације тела .
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем. ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

ПодСЕТнИк

ИнТЕРЕСАнТно  
јЕ знАТИ дА ... 
Рубрика Интересантно је 

знати да ... намењена је 

онима који желе да знају 

више.6

вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука

1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације јесте 

сила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

ПодСЕТнИк

атематичко клатно је тело одређен
е 

масе окачено лаким неистегљивим 

ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

1. оСЦИ
ТАлАС

механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

Тело се налази у равнотежи уколик
о 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка 

мења током времена (
механичке енергије).
Сила еластичне деформације јесте с

ила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
Интензитет силе еластичне деформа

ције 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.

ПодСЕТнИк

деформације тела.
математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

На почетку сваке области налази се Подсетник  
у којем су наведени најважнији појмови  
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива  

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује  
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПоновИмо УкРАТко:

  Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање. 

  Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

  Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

  Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

  Период осциловања Т јесте време за које тело изврши једну осцилацију.

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν јесте број осцилација у јединици 
времена. Једнака је реципрочној вредности периода

ν 

  Процес прeношења осциловања с једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

  Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

  Звук је механички талас који можемо чути.

  Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине. 

  Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

  Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

  Појава преношења звучних осцилација с једног тела на друго тело назива се 
звучна резонанција. Она се дешава између тела једнаких фреквенција.

  Период математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од његове масе, 
већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ

37

Потребни су ти једна дубља посуда с водом (шира цев 
затворена на једном крају, дужине веће од 1 m), пласти
чна цев отворена на оба краја дужине око 1 m, звучна 
виљушка која осцилује фреквенцијом од 440 Hz и мерна 
трака или лењир. Потребно је и да ти неко помогне. Цев 
спусти вертикално у посуду с водом тако да буде макси
мално потопљена. Нека твој сарадник виљушку доведе 
у стање осциловања и принесе уз врх цеви, држећи је 
око 1 cm изнад цеви. Истовремено подижите виљушку 
и цев све док не чујете да се звук појачао. Забележите 
висину h1 ваздушног стуба у цеви на којој се то десило. 
Затим поново доведите виљушку у стање осциловања 
и од места на којем се десило појачање звука наставите 
да подижете и њу и цев навише. Одредите сада висину 
h2 на којој се десило наредно појачање. 

h1 = ________
h2 = ________

Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 
таласна дужина звука који ствара виљушка.

Одговори на следећа питања.
1) Како се зове појава коју си уочио/ла?
2)  Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви

сина ваздушних стубова Δh = h2 – h1 у цеви на којима долази до појачања звука?

ПРојЕкАТ 

Појачање звука
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ПоновИмо УкРАТ

 Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодичнопериодичнопериодичнопериодичнопериодичнопериодичнопериодичнопериодичнопериодично кретањекретањекретањекретањекретањекретање

 Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива секретања назива се

 АмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудниАмплитудни положајположајположајположај
којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. којег тело које осцилује може стићи. 

 АмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитудаАмплитуда јејејеје растојање између равнотежног и амплитудног положаја при растојање између равнотежног и амплитудног положаја при растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.осциловању.
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Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 

Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви
 у цеви на којима долази до појачања звука?
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1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

елонгација x метар m

амплитуда x0 метар m

број осцилација n / /

период T секунда s

фреквенција 
(учестаност) ν херц Hz

таласна дужина λ метар m

брзина таласа u метар у секунди m
s

дужина 
математичког 

клатна
ℓ метар m

маса m (kg) потенцијална енергија Ep(J)

брзина v  
m
s

кинетичка енергија Ek(J)

висина h (m) сила трења Ftr(N)

убрзање Земљине теже g  укупна механичка енергија E(J)

ПРЕГлЕд ФИзИЧкИХ вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

ПРЕГлЕд ознАкА вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

6 7

  Периодично кретање је кретање тела које се понавља после одређеног 
временског интервала. 

  Осцилаторно кретање (осциловање) је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

  Амплитуда осциловања је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

  Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 
назива се елонгација. 

  Период осциловања T је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
осциловања тела које за време t направи n осцилација израчунава се по формули:

  Период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и вредности 
убрзања слободног пада (убрзање силе теже). 

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици времена. 

ν  

  Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

ν  

  Закон одржања механичке енергије: када на тело не делују спољне силе, укупна 
механичка енергија тела E, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије 
E = Ek + Ep, константна је.

E = const.

  Механички талас је процес преношења осциловања са једног делића средине на 
њему суседне делиће.

  Таласна дужина λ је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 
суседне доље.

  Амплитуда трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.

  Пошто талас за време од једног периода T пређе пут од једне таласне дужине λ, 
брзина таласа u дата је изразом:

  или

u = λ ∙ ν.
7
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новим појмовима.
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Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп-

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?
Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?

С Л И К А  2.  24.

Одбијање зрака од испупченог огледала

Радећи на исти начин као у случају одбијања зрака од издубљеног огледа, 

код испупченог огледала добијаш да се зраци разилазе након одбијања (слика 

2.24). Одбијени зраци крећу се по истим путањама којима би се кретали зраци 

да су емитовани из једне тачке која се налази иза огледала. Та тачка јесте жижа F 

испуп ченог огледала. Она се, како и код издубљеног огледала, налази на полови-

ни расто јања од центра кривине до темена огледала. Жижна даљина испупченог 

огледала такође је једнака половини полупречника кривине огледала. 

CT

F

f
r

=
2

Како се жижa испупченог огледала налази у пресеку наставака одбијених зра-

ка, она је имагинарна. Kao и раније, на цртежу ћемо продужетке правих (стварних, 

реалних) зрака представити испрекиданим линијама. 

Пошто издубљена огледала сабирају зраке (слика 2.23), називају се још и са-

бирна огледала. Испупчена огледала расипају зраке (слика 2.24) па се називају 

расипна огледала.

ИнТЕРЕСАнТно јЕ знАТ
И дА  пошто је Сунце далеко од Земље, 

сноп светлости који долази на Земљу састоји се од приближно пара-

лелних зрака. Уколико они падају дуж оптичке осе на издубљено огле-

дало, сакупљаће се у његовој жижи. У жижи ће се формирати светла 

мрља јер се ту укрштају светлосни зраци. Пошто зраци са Сунца у 

себи, поред светлосних 

зрака, имају и топлотне 

зраке, у жижи ће се и 

они укрштати па ће се 

предмети који се поста-

ве на то место загревати. 

Олимпијски пламен се 

у Грчкој традиционално 

пали по том принципу. 
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Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-
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ИнУ)

јЕдИнИЦЕ зА ФРЕквЕнЦИјУ
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јЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ
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ПЕРИод оСЦИловАЊА
ПЕРИод оСЦИловАЊА 

мАТЕмАТИЧкоГ клАТАнА

ФРЕквЕнЦИјА (УЧЕСТАноСТ)

ν      
ν 

БРзИнА ТАлАСА

ν

1 kHz = 1 000 Hz ⇒ 1 Hz =  kHz = 0,001 kHz

1 MHz = 1 000 000 Hz

 ⇒1 Hz =  MHz = 0,000 001 MHz

ℓ
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Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C), а име је добила по француском 
физичару Кулону. Веће јединице су

килокулон (1 kC): 1 kC = 1 000 C = 103 C
мегакулон (1 MC): 1 MC = 1 000 000 C = 106 C,

док су мање

миликулон (1 mC): 

микрокулон (1 μC): 

нанокулон (1 nC): 

Јединица кулон уведена је много пре него што је било познато да до наелек-
трисавања тела долази услед преласка електрона с једног тела на друго тело. Екс-
периментално је показано да је наелектрисање електрона qe најмање негативно 
наелектрисање које може имати једна честица. Његова вредност је

qe = –1,6 ∙ 10–19C,
где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица јесте на-
електрисање протона qp, које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19C.
Уочаваш да су наелектрисање протона и наелектрисање електрона једнаки по 

апсолутној вредности. Њихова апсолутна вредност је елементарно наелектри-
сање, које се означава словом e и представља квант (најмања вредност / пор-
ција) наелектрисања у природи. Тачна вредност елементарног наелектрисања 
представља природну константу и износи e = 1,602 176 634 ∙ 10–19 C, али се нај-
чешће користи заокругљена вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C.

ПРоТон И ЕлЕкТРон СУ ноСИоЦИ нАјмАЊЕГ нАЕлЕкТРИСАЊА, ЧИјА јЕ 
АПСолУТнА вРЕдноСТ e = 1,6 · 10–19 C (ЕлЕмЕнТАРно нАЕлЕкТРИСАЊЕ).

Шарл-Огистен де Кулон (1736–1806) био је француски физичар и вој-
ни инжењер. Најпознатији је по закону којим је описана интеракција 
наелектрисаних тела, а бавио се и трењем. Његов је закључак да сила 
трења клизања између два тела не зависи од њихове релативне брзине.

Након трења које траје једнако дуго, лењир је више наелектрисан од виљу-
шке. Лењир поседује веће наелектрисање (већу количину електрицитета) па 
зато млаз воде више скреће када му се приближи лењир. 
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мА+ТЕ+мА+ТИ+ЧкИ = ПодСЕТнИк

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012           10–6 ∙10–3 = 10–6 + (-3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0 = 1).

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6          

Квадратни корен степена аn једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 
једнак n

2
. Нпр. √108 = 108 : 2 = 104, √10–12 = 10–12 : 2 = 10–6

Сабирање и одузимање разломака

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
њихови бројиоци, а именилац остаје исти. 

Нпр. 
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Супстанција Специфична 
отпорност (Ω ∙ m) Супстанција Специфична 

отпорност (Ω ∙ m)
Сребро 1,6 ∙ 10–8 Цинк 6,1 ∙ 10–8

Бакар 1,7 ∙ 10–8 Гвожђе 9,8 ∙ 10–8

Злато 2,4 ∙ 10–8 Константан (легура 
бакра и никла) 48 ∙ 10–8

Алуминијум 2,8 ∙ 10–8 Графит (угљеник) (250 – 500) ∙ 10–8

Волфрам 5,5 ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција
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 1.  Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле-
деће податке.

а)  Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини-
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

г)  Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ-
ско тело. ____________

д)  Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 1019. ________

 2.  Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

а) 600 mA

б) 2 400 μA

в) 0,3 kA 

г) 2 ∙ 103 mA

 3.  За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 1019 електрона. Колика 
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо-
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 s

n = 5 ∙ 1019 

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .
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38.   Два тачкаста наелектрисана тела q1 = –4 μC и q2 = 6 μC учвршћена су на међусобном 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тач
касто наелектрисано тело q3 = 2 μC, које је од q1 удаљено a = 3 cm, а од q2 удаљено 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму ( ). (Окружно так

мичење 2018.)

39.   Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању r = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40.   Два тачкаста тела наелектрисања q1 = +2 pC и q2 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице  као на 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

А

41.   Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета 
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању r = 5 cm. Куглице се додирну и поста
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42.   Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања q1 и q2 налазе се у ва
кууму на међусобном растојању r = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 
x = 4 cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43.   Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5 nC, помери се под 
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули 
(vA = 0)? (Општинско такмичење 2007.)

С Л И К А  3. 7.
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА:  мАГнЕТно ПоЉЕ група A
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7.1.  мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА 
СЕРИјСкИ ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ 
ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
 б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
 в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
 г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

лАБоРАТоРИјСкА вЕЖБА7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА СЕРИјСкИ И ПАРАлЕ

лно 

ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

R2R1

U2U1

+–

A B

I

C

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от-
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТоРИјСкЕ вЕЖБЕ:
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од-
редити еквивалентну отпорност. 

С Л И К А  7. 13.
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Уколико тело садржи np протона, његово укупно позитивно наелектрисање 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања e које има сваки од њих, тј. 
np ∙ e. Тело истовремено има и ne електрона, чије укупно наелектрисање јесте –ne ∙ e, 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

q = np ∙ e + (–ne ∙ e).
Одавде је наелектрисање ма ког тела

q = (np – ne) ∙ e,
односно 

q = n ∙ e,
где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу. Уколико је број про-
тона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. Ако поседује већи 
број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелектрисано, а уколико 
је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је негативно наелектрисано. 

Наелектрисање тела  је целобројни умножак елементарног 
наелектрисања е и износи:

Важно: Електрон и протон не добијају наелектрисање од неких других тела 
нити га предају њима, већ је то, слично маси, једно од њихових основних својстава. 
Као што не могу остати без масе, тако не могу остати ни без својих наелектрисања. 

Чешаљ је наелектрисан трљањем крпом и поседује наелектрисање од –1 C. 
Које наелектрисане честице се налазе у вишку на њему и колики је тај вишак? 
Како је наелектрисана крпа којом је протрљан лењир?

Подаци:
 = –1 C

Укупно наелектрисање тела је 
q = n ∙ e

где e означава елементарно наелектрисање
e = 1,6 ∙ 10–19 C.

Одавде је: 

односно:

Након скраћивања мерних јединица, овај израз прелази у 

Дељењем се добија
n = –0,625 ∙ 1019 = –6,25 ∙ 1018.

n = ?
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q = n ∙ e

Наелектрисање 
тела

Разлика бројa протона 
и електрона у телу

Елементарно 
наелектрисање

Уколико тело садржи 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања 
np ∙ e. Тело истовремено има и 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

Одавде је наелектрисање ма ког тела
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где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу.
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 = –1 C = –1 C = –1 C = –1 C = –1 C = –1 C

n = ? = ? = ?

Наелектрисање
тела

Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.

• Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
• Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
• Тела наелектрисана разноимено се _________________.

Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.

6. Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7. 

99999999
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Пошто су растојања у космосу огромна, она се, уместо у јединицама дужине, 

често изражавају временом које је потребно светлости да их пређе. Тако од друге 

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

зове се светлосна година. 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.

мЕР
6:

мЕР
7:

Изрази у светлосним годинама удаљеност Проксиме Кентаури од Земље.

Подаци:

t = 4 god и 4 m

Од Проксиме Кентаури до Земље светлост стигне за 

4 године и 4 месеца. Једна година има 12 месеци па 

су 4 месеца трећина године, односно 0,3 године. 

То значи да светлост путује
t = 4,3 god.

Растојање d које је светлост притом прешла је

d = 4,3 sv. god.

Проксима Кентаури је од Земље удаљена 4,3 светлосне 

године.

d = ?

Изрази у километрима дужину од једне светлосне године.

Подаци:

s = 1 sv. god

t = 1 god

Једна светлосна година је пут који светлост пређе у 

вакууму за једну годину. Пут s који неко тело пређе 

крећући се константном брзином добија се множењем 

брзине и времена. У овом случају ради се о светлости па је 

брзина c, а време је t = 1 god. Једна година у секундама је

1 god = 365 d ≈ 31 536 000 s

Одавде се за пут s који светлост у вакууму пређе за једну 

годину добија

По дефиницији светлосне године, овај пут је једнак 

1 sv. god.

Једна светлосна година износи 9,5 ∙ 1012 километара.

домАЋИ зАдАТАк

 Растојање између Месеца и Земље је 384 000 km. За које време 

светлост која се одбије од површине Месеца дође до Земље?

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.
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Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци  
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање  
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.
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1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 min в) I = 2 A
г) I = 0,5 mA д) n = 3 ∙ 1019

2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 A
г) I = 2 ∙ 103 mA = 2 A
4.
I = 0,2 A
5.
I = 4 A
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A I1 > I27.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 s
10.
n = 60 ∙ 1019 
11.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4)  Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.
12.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.

14.
R = 12 · 10–4 Ω
15.
ρ = 16 ∙ 10–9 Ω∙m
16.
S = 1 ∙ 10–5 m2

17. 
ℓ = 4 ∙ 10–1 m = 0,4 m
19.
I = 8 A
20. 
I = 0,5 A
21. 
U = 12 V
22.
R = 30 Ω
23.
R = 4 Ω
24.

U(V) 40 100 120 180 220
I(A) 2 5 6 9 11

I(A)

U(V)
200

2

4

6

8

10

12

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

26.
R

er = 25 Ω R
ep = 4 Ω

27.
R

er = 18 Ω R
ep = 2 Ω

28.
a) R

er = 6 Ω б) R
ep ≈ 2,8 Ω

29. 
R

2 = 10 Ω
31.
I = 4 A
32.
I = 0,25 A U = 8,75 V
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Рекли су о  
нашим уџбеницима...
Уџбенички комплет заслужује похвале. Садржај наставне 
теме је систематично изложен, са јасно назначеним кључним 
појмовима. Осим тога, садржај је богато илустрован. Присутан 
је велики број примера и илустрација из свакодневног живота, 
што доприносии лакшем разумевању, памћењу и повезивању 
градива са знањем из свакодневног живота, као и знањем 
стеченим кроз друге предмете.

Биљана Гајић, 
ОШ „Јеврем Обреновић“, Шабац

Уџбеник је усмерен ка ученику. Добро урађене илустрације, 
кључне дефиниције, појмови, веома интересантна питања, 
задаци, пројектни задаци, што покреће ученика и изазива 
жељу за коришћењем, посебно ако је све то повезано са 
примерима и појавама из свакодневног живота. 

Наташа Костић, 
ОШ „Стефан Дечански“, Београд

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког  
и вишеструког избора, допуњавање,  
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења  
свих задатака.

РСД , мек повез490



АУТОРИ: Татјана Мишић, Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић
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ПИТАЊА:

1.  Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2.  Како су атоми наелектрисани?

3.  Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4.  Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5.  Шта је елементарно наелектрисање?

6.  Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7.  На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.
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A

A
B
CB BC

С Л И К А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8.  Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9.  Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10.  Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11.  Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12.  Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.

129129

13.  На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек
трисан.

14.  Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15.  Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16.  Шта је извор електричног поља?

17.  Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18.  Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19.  На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2.  Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3.  Нацртај дијаграме сила за позитивно на
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C

Свака област почиње 
Важним појмовима 

који ће бити обрађени  
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом  
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици  
на једном месту имају  
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно 
је знати да...  
је за оне ученике који 
желе да сазнају више.

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 
ће, корак по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики 
научници представља 
кратак приказ биографије 
научника који су заслужни 
за развој дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
упућују ученике на шта 
треба да обрате пажњу.

Дефиниције су јасно 
истакнуте.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили  

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.

ФИЗИКА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

четку сваке области дат је кратак преглед градива, ва-
жне формуле и математички подсетник. Затим следе 

решени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин 

и кроз огледе ученицима се приближавају физички зако-

ни и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен 

је огледима, занимљивостима, кратким биографи-
јама физичара, пројектима и домаћим задацима.  

Свако поглавље почиње прегледом 

СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

6

вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука.

1. СИлА И кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија је збир
 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације је сил

а 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

је директно сразмеран величини 

деформације тела .
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем. ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

ПодСЕТнИк

ИнТЕРЕСАнТно  
јЕ знАТИ дА ... 
Рубрика Интересантно је 

знати да ... намењена је 

онима који желе да знају 

више.6
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1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације јесте 

сила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

ПодСЕТнИк

ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

На почетку сваке области налази се Подсетник  
у којем су наведени најважнији појмови  
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива  

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује  
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПоновИмо УкРАТко:

  Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање. 

  Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

  Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

  Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

  Период осциловања Т јесте време за које тело изврши једну осцилацију.

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν јесте број осцилација у јединици 
времена. Једнака је реципрочној вредности периода

ν 

  Процес прeношења осциловања с једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

  Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

  Звук је механички талас који можемо чути.

  Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине. 

  Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

  Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

  Појава преношења звучних осцилација с једног тела на друго тело назива се 
звучна резонанција. Она се дешава између тела једнаких фреквенција.

  Период математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од његове масе, 
већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ
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Потребни су ти једна дубља посуда с водом (шира цев 
затворена на једном крају, дужине веће од 1 m), пласти
чна цев отворена на оба краја дужине око 1 m, звучна 
виљушка која осцилује фреквенцијом од 440 Hz и мерна 
трака или лењир. Потребно је и да ти неко помогне. Цев 
спусти вертикално у посуду с водом тако да буде макси
мално потопљена. Нека твој сарадник виљушку доведе 
у стање осциловања и принесе уз врх цеви, држећи је 
око 1 cm изнад цеви. Истовремено подижите виљушку 
и цев све док не чујете да се звук појачао. Забележите 
висину h1 ваздушног стуба у цеви на којој се то десило. 
Затим поново доведите виљушку у стање осциловања 
и од места на којем се десило појачање звука наставите 
да подижете и њу и цев навише. Одредите сада висину 
h2 на којој се десило наредно појачање. 

h1 = ________
h2 = ________

Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 
таласна дужина звука који ствара виљушка.

Одговори на следећа питања.
1) Како се зове појава коју си уочио/ла?
2)  Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви

сина ваздушних стубова Δh = h2 – h1 у цеви на којима долази до појачања звука?

ПРојЕкАТ 

Појачање звука
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1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

елонгација x метар m

амплитуда x0 метар m

број осцилација n / /

период T секунда s

фреквенција 
(учестаност) ν херц Hz

таласна дужина λ метар m

брзина таласа u метар у секунди m
s

дужина 
математичког 

клатна
ℓ метар m

маса m (kg) потенцијална енергија Ep(J)

брзина v  
m
s

кинетичка енергија Ek(J)

висина h (m) сила трења Ftr(N)

убрзање Земљине теже g  укупна механичка енергија E(J)

ПРЕГлЕд ФИзИЧкИХ вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

ПРЕГлЕд ознАкА вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА
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  Периодично кретање је кретање тела које се понавља после одређеног 
временског интервала. 

  Осцилаторно кретање (осциловање) је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

  Амплитуда осциловања је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

  Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 
назива се елонгација. 

  Период осциловања T је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
осциловања тела које за време t направи n осцилација израчунава се по формули:

  Период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и вредности 
убрзања слободног пада (убрзање силе теже). 

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици времена. 

ν  

  Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

ν  

  Закон одржања механичке енергије: када на тело не делују спољне силе, укупна 
механичка енергија тела E, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије 
E = Ek + Ep, константна је.

E = const.

  Механички талас је процес преношења осциловања са једног делића средине на 
њему суседне делиће.

  Таласна дужина λ је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 
суседне доље.

  Амплитуда трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.

  Пошто талас за време од једног периода T пређе пут од једне таласне дужине λ, 
брзина таласа u дата је изразом:

  или

u = λ ∙ ν.
7

РЕзИмЕ
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1. оСЦИл
ТАлАС

Физичка величина

Назив физичке 
величине

елонгација

амплитуда

број осцилација

период

фреквенција 
(учестаност)

таласна дужина

брзина таласа

дужина 
математичког 

клатна

маса

брзина 

висина 

убрзање Земљине теже 

ПРЕГлЕд ФИзИЧ

ПРЕГлЕд ознАк
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 пређе пут од једне таласне дужине λ,  пређе пут од једне таласне дужине λ,  пређе пут од једне таласне дужине λ,  пређе пут од једне таласне дужине λ,  пређе пут од једне таласне дужине λ,  пређе пут од једне таласне дужине λ, 
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Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп-

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?

С Л И К А  2.  24.

Одбијање зрака од испупченог огледала

Радећи на исти начин као у случају одбијања зрака од издубљеног огледа, 

код испупченог огледала добијаш да се зраци разилазе након одбијања (слика 

2.24). Одбијени зраци крећу се по истим путањама којима би се кретали зраци 

да су емитовани из једне тачке која се налази иза огледала. Та тачка јесте жижа F 

испуп ченог огледала. Она се, како и код издубљеног огледала, налази на полови-

ни расто јања од центра кривине до темена огледала. Жижна даљина испупченог 

огледала такође је једнака половини полупречника кривине огледала. 

CT

F

f
r

=
2

Како се жижa испупченог огледала налази у пресеку наставака одбијених зра-

ка, она је имагинарна. Kao и раније, на цртежу ћемо продужетке правих (стварних, 

реалних) зрака представити испрекиданим линијама. 

Пошто издубљена огледала сабирају зраке (слика 2.23), називају се још и са-

бирна огледала. Испупчена огледала расипају зраке (слика 2.24) па се називају 

расипна огледала.

ИнТЕРЕСАнТно јЕ знАТ
И дА  пошто је Сунце далеко од Земље, 

сноп светлости који долази на Земљу састоји се од приближно пара-

лелних зрака. Уколико они падају дуж оптичке осе на издубљено огле-

дало, сакупљаће се у његовој жижи. У жижи ће се формирати светла 

мрља јер се ту укрштају светлосни зраци. Пошто зраци са Сунца у 

себи, поред светлосних 

зрака, имају и топлотне 

зраке, у жижи ће се и 

они укрштати па ће се 

предмети који се поста-

ве на то место загревати. 

Олимпијски пламен се 

у Грчкој традиционално 

пали по том принципу. 

 је кретање тела које се понавља после одређеног  је кретање тела које се понавља после одређеног  је кретање тела које се понавља после одређеног  је кретање тела које се понавља после одређеног  је кретање тела које се понавља после одређеног  је кретање тела које се понавља после одређеног 

 је периодично кретање тела око  је периодично кретање тела око  је периодично кретање тела око  је периодично кретање тела око  је периодично кретање тела око  је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

 је растојање од равнотежног до амплитудног положаја  је растојање од равнотежног до амплитудног положаја  је растојање од равнотежног до амплитудног положаја  је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). (најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). (најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). (најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). (најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 

 је време за које тело изврши једну осцилацију. Период  је време за које тело изврши једну осцилацију. Период  је време за које тело изврши једну осцилацију. Период  је време за које тело изврши једну осцилацију. Период  је време за које тело изврши једну осцилацију. Период  је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
 осцилација израчунава се по формули: осцилација израчунава се по формули: осцилација израчунава се по формули: осцилација израчунава се по формули: осцилација израчунава се по формули: осцилација израчунава се по формули:

 зависи од дужине клатна и вредности  зависи од дужине клатна и вредности  зависи од дужине клатна и вредности  зависи од дужине клатна и вредности  зависи од дужине клатна и вредности  зависи од дужине клатна и вредности 

 је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена.  је број осцилација у јединици времена. 

Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна када на тело не делују спољне силе, укупна 
, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије

 је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на  је процес преношења осциловања са једног делића средине на 

 је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две  је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 

 трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа. трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.
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ПРЕГлЕд

ФоРмУлА

одноСИ  мЕРнИХјЕдИнИЦА

јЕдИнИЦЕ зА ПУТ (дУЖ
ИнУ)

јЕдИнИЦЕ зА ФРЕквЕнЦИјУ

метар (m)

километар (km)

дециметар (dm)

центиметар (cm)

милиметар (mm)

херц (Hz)

килохерц (kHz)

мегахерц (MHz)

1 1 000 1
1

1 000
0 001

km m km km= = ,

1 10 1
1

10
0 1dm dm m= ⇒ = = ,

1 100 1
1

100
0 01cm cm m

= ⇒ = = ,

1 1000 1
1

1 000
0 001

mm mm m= = ,

јЕдИнИЦЕ зА вРЕмЕ
секунда (s) 

час (h)

минут (min)

1 60 1
1

60mi min= ⇒ =

1 60 1
1

60mi mi h= ⇒ =

1 3 600 1
1

3 600s h= ⇒ =

јЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ

метар у секунди  
m
s

километар на час  
km

h

1
1 000
3 600

1

1
1 000

1
3 600

3 600
1 00

km
h

m
s

m
s

km

h

km
= = 0 h
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ПЕРИод оСЦИловАЊА
ПЕРИод оСЦИловАЊА 

мАТЕмАТИЧкоГ клАТАнА

ФРЕквЕнЦИјА (УЧЕСТАноСТ)

ν      
ν 

БРзИнА ТАлАСА

1 kHz = 1 000 Hz ⇒ 1 Hz =  kHz = 0,001 kHz

1 MHz = 1 000 000 Hz

 ⇒1 Hz =  MHz = 0,000 001 MHz

ℓ

ј

88

ЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ

метар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секундиметар у секунди    
mm
ss

километар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на часкилометар на час  
kmkm

h

1 000
3 600

1
1 000

1
3 600

3 600
1 00

m
s

km

h

km
= 0 h

СЦИловАЊА 
коГ клАТАнА

БРзИнА ТАлАСА

 kHz = 0,001 kHz

 MHz = 0,000 001 MHz

ℓ
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Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C), а име је добила по француском 
физичару Кулону. Веће јединице су

килокулон (1 kC): 1 kC = 1 000 C = 103 C
мегакулон (1 MC): 1 MC = 1 000 000 C = 106 C,

док су мање

миликулон (1 mC): 

микрокулон (1 μC): 

нанокулон (1 nC): 

Јединица кулон уведена је много пре него што је било познато да до наелек-
трисавања тела долази услед преласка електрона с једног тела на друго тело. Екс-
периментално је показано да је наелектрисање електрона qe најмање негативно 
наелектрисање које може имати једна честица. Његова вредност је

qe = –1,6 ∙ 10–19C,
где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица јесте на-
електрисање протона qp, које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19C.
Уочаваш да су наелектрисање протона и наелектрисање електрона једнаки по 

апсолутној вредности. Њихова апсолутна вредност је елементарно наелектри-
сање, које се означава словом e и представља квант (најмања вредност / пор-
ција) наелектрисања у природи. Тачна вредност елементарног наелектрисања 
представља природну константу и износи e = 1,602 176 634 ∙ 10–19 C, али се нај-
чешће користи заокругљена вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C.

ПРоТон И ЕлЕкТРон СУ ноСИоЦИ нАјмАЊЕГ нАЕлЕкТРИСАЊА, ЧИјА јЕ 
АПСолУТнА вРЕдноСТ e = 1,6 · 10–19 C (ЕлЕмЕнТАРно нАЕлЕкТРИСАЊЕ).

Шарл-Огистен де Кулон (1736–1806) био је француски физичар и вој-
ни инжењер. Најпознатији је по закону којим је описана интеракција 
наелектрисаних тела, а бавио се и трењем. Његов је закључак да сила 
трења клизања између два тела не зависи од њихове релативне брзине.

Након трења које траје једнако дуго, лењир је више наелектрисан од виљу-
шке. Лењир поседује веће наелектрисање (већу количину електрицитета) па 
зато млаз воде више скреће када му се приближи лењир. 

km
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мА+ТЕ+мА+ТИ+ЧкИ = ПодСЕТнИк

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012           10–6 ∙10–3 = 10–6 + (-3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0 = 1).

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6          

Квадратни корен степена аn једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 
једнак n

2
. Нпр. √108 = 108 : 2 = 104, √10–12 = 10–12 : 2 = 10–6

Сабирање и одузимање разломака

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
њихови бројиоци, а именилац остаје исти. 

Нпр. 
93

Супстанција Специфична 
отпорност (Ω ∙ m) Супстанција Специфична 

отпорност (Ω ∙ m)
Сребро 1,6 ∙ 10–8 Цинк 6,1 ∙ 10–8

Бакар 1,7 ∙ 10–8 Гвожђе 9,8 ∙ 10–8

Злато 2,4 ∙ 10–8 Константан (легура 
бакра и никла) 48 ∙ 10–8

Алуминијум 2,8 ∙ 10–8 Графит (угљеник) (250 – 500) ∙ 10–8

Волфрам 5,5 ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција

СЕТнИк

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 

 једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 

 једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
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Специфична 
отпорност (Ω ∙ m)

6,1 ∙ 10–8

9,8 ∙ 10–8

48 ∙ 10–8

(250 – 500) ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција
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Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле-
деће податке.

Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини-
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ-
ско тело. ____________

Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 1019. ________

Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

б) 2 400 μA

 mA

За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 1019 електрона. Колика 
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо-
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 s

n = 5 ∙ 1019 

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .
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Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле
деће податке.

Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ
ско тело. ____________

Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 10

Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

б) 2 400 μA

 mA

За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 10
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 st = 4 st

n = 5 ∙ 1019

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?I = ?I

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .

Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ

Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 10

Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 10
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 
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38.   Два тачкаста наелектрисана тела q1 = –4 μC и q2 = 6 μC учвршћена су на међусобном 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тач
касто наелектрисано тело q3 = 2 μC, које је од q1  = 3 cm, а од q2 удаљено 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму ( ). (Окружно так

мичење 2018.)

39.   Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању r = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40.   Два тачкаста тела наелектрисања q1 = +2 pC и q2 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице  као на 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

А

41.   Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета 
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању r = 5 cm. Куглице се додирну и поста
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42.   Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања q1 и q2 налазе се у ва
кууму на међусобном растојању r = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 
x = 4 cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43.   Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5 nC, помери се под 
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули 
(vA = 0)? (Општинско такмичење 2007.)

С Л И К А  3. 7.
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38. Два тачкаста наелектрисана тела 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тачc = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тачc
касто наелектрисано тело 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму (

мичење 2018.)

39. Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40. Два тачкаста тела наелектрисања 
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

41. Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању 
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42. Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања 
кууму на међусобном растојању 
x = 4 cm од наелектрисања x = 4 cm од наелектрисања x

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43. Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули
(vAvAv  = 0)? (Општинско такмичење 2007.)
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА:  мАГнЕТно ПоЉЕ група A
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г) само гвоздени и челични кликер.
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3.   Магнетно поље постоји:
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г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.
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4.   Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА: мАГнЕТно
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7.1.  мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА 
СЕРИјСкИ ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ 
ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
 б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
 в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
 г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

лАБоРАТоРИјСкА вЕЖБА7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА СЕРИјСкИ И ПАРАлЕ

лно 

ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

R2R1

U2U1

+–

A B

I

C

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от-
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТоРИјСкЕ вЕЖБЕ:
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од-
редити еквивалентну отпорност. 

С Л И К А  7. 13.
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7.1. мЕРЕЊЕ Ел
СЕРИјСкИ П
ЕквИвАлЕн

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

ллАБАБАБАБАБАБооРАТРАТРАТРАТРАТ7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧ
ПовЕзАнИм оТПо

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТ
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од
редити еквивалентну отпорност. 
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Уколико тело садржи np протона, његово укупно позитивно наелектрисање 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања e које има сваки од њих, тј. 
np ∙ e. Тело истовремено има и ne електрона, чије укупно наелектрисање јесте –ne ∙ e, 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

q = np ∙ e + (–ne ∙ e).
Одавде је наелектрисање ма ког тела

q = (np – ne) ∙ e,
односно 

q = n ∙ e,
где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу. Уколико је број про-
тона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. Ако поседује већи 
број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелектрисано, а уколико 
је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је негативно наелектрисано. 

Наелектрисање тела  је целобројни умножак елементарног 
наелектрисања е и износи:

Важно: Електрон и протон не добијају наелектрисање од неких других тела 
нити га предају њима, већ је то, слично маси, једно од њихових основних својстава. 
Као што не могу остати без масе, тако не могу остати ни без својих наелектрисања. 

Чешаљ је наелектрисан трљањем крпом и поседује наелектрисање од –1 C. 
Које наелектрисане честице се налазе у вишку на њему и колики је тај вишак? 
Како је наелектрисана крпа којом је протрљан лењир?

Подаци:
q = –1 C

Укупно наелектрисање тела је 
q = n ∙ e

где e означава елементарно наелектрисање
e = 1,6 ∙ 10–19 C.

Одавде је: 

односно:

Након скраћивања мерних јединица, овај израз прелази у 

Дељењем се добија
n = –0,625 ∙ 1019 = –6,25 ∙ 1018.

n = ?
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ПРИмЕР
1:

q = n ∙ e

Наелектрисање 
тела

Разлика бројa протона 
и електрона у телу

Елементарно 
наелектрисање
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Пошто су растојања у космосу огромна, она се, уместо у јединицама дужине, 

често изражавају временом које је потребно светлости да их пређе. Тако од друге 

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

зове се светлосна година. 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.

ПРИмЕР
6:

ПРИмЕР
7:

Изрази у светлосним годинама удаљеност Проксиме Кентаури од Земље.

Подаци:

t = 4 god и 4 m

Од Проксиме Кентаури до Земље светлост стигне за 

4 године и 4 месеца. Једна година има 12 месеци па 

су 4 месеца трећина године, односно 0,3 године. 

То значи да светлост путује
t = 4,3 god.

Растојање d које је светлост притом прешла је

d = 4,3 sv. god.

Проксима Кентаури је од Земље удаљена 4,3 светлосне 

године.

d = ?

Изрази у километрима дужину од једне светлосне године.

Подаци:

s = 1 sv. god

t = 1 god

Једна светлосна година је пут који светлост пређе у 

вакууму за једну годину. Пут s који неко тело пређе 

крећући се константном брзином добија се множењем 

брзине и времена. У овом случају ради се о светлости па је 

брзина c, а време је t = 1 god. Једна година у секундама је

1 god = 365 d ≈ 31 536 000 s

Одавде се за пут s који светлост у вакууму пређе за једну 

годину добија

По дефиницији светлосне године, овај пут је једнак 

1 sv. god.

Једна светлосна година износи 9,5 ∙ 1012 километара.

домАЋИ зАдАТАк

 Растојање између Месеца и Земље је 384 000 km. За које време 

светлост која се одбије од површине Месеца дође до Земље?
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Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци  
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање  
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.

 = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра

Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета
 = 5 cm. Куглице се додирну и поста

ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу

Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања 
 = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 

, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

g, наелектрисана количином електрицитета 5
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули
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1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 min в) I = 2 A
г) I = 0,5 mA д) n = 3 ∙ 1019

2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 A
г) I = 2 ∙ 103 mA = 2 A
4.
I = 0,2 A
5.
I = 4 A
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A I1 > I27.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 s
10.
n = 60 ∙ 1019 
11.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4)  Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.
12.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.

14.
R = 12 · 10–4 Ω
15.
ρ = 16 ∙ 10–9 Ω∙m
16.
S = 1 ∙ 10–5 m2

17. 
ℓ = 4 ∙ 10–1 m = 0,4 m
19.
I = 8 A
20. 
I = 0,5 A
21. 
U = 12 V
22.
R = 30 Ω
23.
R = 4 Ω
24.

U(V) 40 100 120 180 220
I(A) 2 5 6 9 11

I(A)

U(V)
200

2

4

6

8

10

12

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

26.
R

er = 25 Ω R
ep = 4 Ω

27.
R

er = 18 Ω R
ep = 2 Ω

28.
a) R

er = 6 Ω б) R
ep ≈ 2,8 Ω

29. 
R

2 = 10 Ω
31.
I = 4 A
32.
I = 0,25 A U = 8,75 V

Р

А
д
А
Т
А
к
А

 = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра

Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета
 = 5 cm. Куглице се додирну и поста

ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу

Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања 
 = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 

, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

g, наелектрисана количином електрицитета 5
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 

108

1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 mint = 5 mint
г) I = 0,5 mAI = 0,5 mAI д) n = 3 ∙ 10
2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 AI = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 AI
г) I = 2 ∙ 10I = 2 ∙ 10I 3 mA = 2 A
4.
I = 0,2 AI = 0,2 AI
5.
I = 4 AI = 4 AI
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A
7.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 st = 80 st
10.
n = 60 ∙ 1019

11.
1) Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2) Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. d = 0,3 A. d
3) Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4) Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.I = (5,1 ± 0,3) A.I
12.
1) Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2) Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. d = 0,5 V. d
3) Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.U = (3,5 ± 0,5) V.U

РР

АА
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8
Рекли су о  
нашим уџбеницима...
Уџбенички комплет заслужује похвале. Садржај наставне 
теме је систематично изложен, са јасно назначеним кључним 
појмовима. Осим тога, садржај је богато илустрован. Присутан 
је велики број примера и илустрација из свакодневног живота, 
што доприносии лакшем разумевању, памћењу и повезивању 
градива са знањем из свакодневног живота, као и знањем 
стеченим кроз друге предмете.

Биљана Гајић, 
ОШ „Јеврем Обреновић“, Шабац

Уџбеник је усмерен ка ученику. Добро урађене илустрације, 
кључне дефиниције, појмови, веома интересантна питања, 
задаци, пројектни задаци, што покреће ученика и изазива 
жељу за коришћењем, посебно ако је све то повезано са 
примерима и појавама из свакодневног живота. 

Наташа Костић, 
ОШ „Стефан Дечански“, Београд

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког  
и вишеструког избора, допуњавање,  
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења  
свих задатака.

РСД , мек повез490



ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег плана и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима.

ФИЗИКА

2 0 2 2 / 2 0 2 3 .

Савремени 
штампани 
и дигитални 
уџбеници

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике 
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио-записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   110 интерактивних тематских алатки и игара  
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима  
да лакше савладају градиво и визуелно  

им приближити различите појмове,  
појаве, законе физике...

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света  
и историјске личности.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су  
тачно урадили задатак,  
као и резултат теста.

Господара Вучића 245
11000 Београд
011/74-56-025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
www.3d.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Јединствени видео-снимци  
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Интерактивни алати  
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

I ТЕСТ
ГРУПА А

Осцилаторно и таласно кретање:  
Осцилаторно кретање. Закон одржања  
енергије при осциловању тела

1.  Заокружи слово испред тачног одговора. 
Повратна сила код осциловања математичког клатна је:

    а) сила отпора ваздуха;

    б) сила трења;

    в) компонента силе Земљине теже;

    г) сила еластичне деформације.

2.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
Амплитуда осциловања тега на слици је: 

а) 1 cm 

б) 2 cm 

в) 0,5 cm 

г) 4 cm

3.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
У ком положају је брзина клатна док осцилује највећа?

    а) У положају 1.

    б) У положају 2.

    в) У положају 3.

    г) У положају 4.

x = 0

Име и презимеОдељење

[1]

[1]

[1]

в) компонента силе Земљине теже;

б) 2 cm 

в) У положају 3.
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ПРИЛОГ 7
54.

ЧАС

Контролна вежба: 
Електрична струја Група А

Име, презиме и одељење _______________________________________

1. Заокружи слово испред реченице која је тачна. [10]

а) Волтметром се мери електрична струја.

б) Метали су проводници струје.

в) Ват је мерна јединица за напон.

г) Код грејалице се испољава механичко деловање струје.

2. На основу графика зависности електричне струје од напона попуни дату табелу.  [10]

U (V)I (A)
20
40

30
40

3. Заокружи слово испред слике на којој је шематски приказ отпорника у струјном колу. [10]

а)   б)   в)    г)  

4.  Израчунај електричну струју у проводнику електричне отпорности 50 Ω  ако је напон на 
његовим крајевима 200 V.  Прикажи поступак. [10]

5.  Кроз електрични уређај отпорности 30 Ω протиче електрична струја од 200 mA. Одреди снагу 
струје која пролази кроз тај уређај. Прикажи поступак. [15]

ФИЗИКАОСЦИЛАТОРНО  
И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

Заокружи  слова испред реченица које описују праволинијско кретање.

а) Дете се љуља на љуљашци. б)  Лифт се спушта с десетог спрата на 
приземље. 

в) Земља кружи око Сунца. г)  Лоптица, коју је девојчица испустила 
из руке, пада надоле.

 

1.

Име и презиме: __________________________________________________

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА 

ВУЛКАН ЗНАЊЕ
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,

УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА И
ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

АУТОРИ: Татјана Мишић, Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић
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ПИТАЊА:

1.  Да ли се при наелектрисавању тела трењем стварају наелектрисане честице?

2.  Како су атоми наелектрисани?

3.  Шта је негативан, а шта позитиван јон?

4.  Како балон који се протрља о одећу постаје негативно наелектрисан?

5.  Шта је елементарно наелектрисање?

6.  Које честице атома имају позитивно елементарно наелектрисање?

7.  На слици 3.32. приказани су балони А, B и C. Балон B је негативно наелектрисан. 
На основу узајамног деловања балона, одреди да ли су балони А и C наелек-
трисани позитивно, негативно или су неутрални, а затим попуни табелу.
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A

A
B
CB BC

С Л И К А  3.  32.

С Л И К А  3.  33.

8.  Допуни следеће реченице:
 • Између наелектрисаних тела делује ________________ сила.
 • Тела наелектрисана истоимено се _________________. 
 • Тела наелектрисана разноимено се _________________.

9.  Објасни како се тела наелектришу електростатичком индукцијом.

10.  Зашто се електрични уређаји уземљују? 

11.  Да ли наелектрисана тела могу да привуку ненаелектрисана тела? Објасни. 

12.  Напиши називе уређаја приказаних на слици 3.33. и објасни чему служе.
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13.  На слици 3.34. приказана су два електроскопа. Означи електроскоп који је наелек
трисан.

14.  Два тачкаста наелектрисана тела узајамно делују Кулоновом силом. Уколико 
се удвостручи наелектрисање једног тела, а другог смањи два пута, колико 
пута се промени интензитет силе?

15.  Да ли је Кулонова сила између истих наелектрисаних тела на међусобном ра
стојању r већа у ваздуху или у води? 

16.  Шта је извор електричног поља?

17.  Објасни разлику између хомогеног и нехомогеног електричног поља.

18.  Од којих величина зависи рад сила хомогеног електричног поља?

19.  На слици 3.35. приказано је позитивно наелектрисано тачкасто тело. Скицирај 
вектор јачине поља у тачкама А, В и С.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Да ли стакленом шипком можеш наелектрисати два проводна тела тако да јед

но тело буде позитивно а друго негативно наелектрисано? 

2.  Стаклена шипка је наелектрисана тако што је протрљана крпом. Том приликом 
маса шипке се променила за 2,73 ∙ 10–27 kg. Колико је наелектрисање шипке и 
ког је знака? Маса једног електрона је 9,1 ∙ 10–31 kg.

3.  Нацртај дијаграме сила за позитивно на
електрисану честицу у млазу воде: а) када 
нема других наелектрисаних тела у бли
зини (уоквирена честица на слици 3.36а); 
б) када се у близини нађе једна негативно 
наелектрисана честица другог тела (уокви
рене честице на слици 3.36б). 

а) б)

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  35.

С Л И К А  3.  34.

а) б)

А B C

Свака област почиње 
Важним појмовима 

који ће бити обрађени  
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом  
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици  
на једном месту имају  
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно 
је знати да...  
је за оне ученике који 
желе да сазнају више.

Огледи су од посебног значаја 
и захваљујући њима ученици 
ће, корак по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики 
научници представља 
кратак приказ биографије 
научника који су заслужни 
за развој дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
упућују ученике на шта 
треба да обрате пажњу.

Дефиниције су јасно 
истакнуте.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили  

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.

ФИЗИКА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

О
Д

О
Б

Р
ЕН

О
У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на по-

четку сваке области дат је кратак преглед градива, ва-
жне формуле и математички подсетник. Затим следе 

решени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин 

и кроз огледе ученицима се приближавају физички зако-

ни и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен 

је огледима, занимљивостима, кратким биографи-
јама физичара, пројектима и домаћим задацима.  
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вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука.

1. СИлА И кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија је збир
 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације је сил

а 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

је директно сразмеран величини 

деформације тела .
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем. ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

ПодСЕТнИк

ИнТЕРЕСАнТно  
јЕ знАТИ дА ... 
Рубрика Интересантно је 

знати да ... намењена је 

онима који желе да знају 

више.6

вАЖнИ ПојмовИ:
периодично кретање, 
осциловање, осцилатор, 
амплитудни положај, 
равнотежни положај, 
амплитуда, елонгација, 
период осциловања, 
фреквенција, повратна сила, 

механички талас, амплитуда 

таласа, период таласа, 
брзина таласа, фреквенција 

таласа, звук, висина звука, 

јачина звука, боја звука, 

брзина звука, резонанција, 

бука

1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

  механичко кретање је промена положаја 

тела у односу на друга тела. 

  Тело се налази у равнотежи уколи
ко 

на њега не делују силе или је њихова 

резултанта једнака нули. 

  механичка енергија је енергија условљ
ена 

механичким стањем тела. 

  Укупна механичка енергија јесте зб
ир 

кинетичке и потенцијалне енергије т
ела. 

  када на тело не делују спољне силе, 

његова укупна механичка енергија се
 не 

мења током времена (закон одржања 

механичке енергије).
  Сила еластичне деформације јесте 

сила 

којом деформисано тело делује на т
ело 

које га деформише. 
  Интензитет силе еластичне деформ

ације 

директно је сразмеран величини 

деформације тела.
  математичко клатно је тело одређен

е 

масе окачено лаким неистегљивим 

концем.

ПодСЕТнИк

ПРојЕкАТ: 
Појачање звука

На почетку сваке области налази се Подсетник  
у којем су наведени најважнији појмови  
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива  

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује  
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПоновИмо УкРАТко:

  Kретање тела које се после одређеног временског интервала понавља зове се 
периодично кретање. 

  Периодично кретање тела око равнотежног положаја током којег се мења смер 
кретања назива се осцилаторно кретање или осциловање.

  Амплитудни положај је најудаљенији положај од равнотежног положаја до 
којег тело које осцилује може стићи. 

  Амплитуда је растојање између равнотежног и амплитудног положаја при 
осциловању.

  Период осциловања Т јесте време за које тело изврши једну осцилацију.

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν јесте број осцилација у јединици 
времена. Једнака је реципрочној вредности периода

ν 

  Процес прeношења осциловања с једног делића средине на њему суседне де-
лиће назива се механички талас.

  Код попречних (трансверзалних) таласа делићи средине крећу се под пра-
вим углом у односу на правац простирања таласа. Талас код којег се делићи сре-
дине крећу у правцу простирања таласа назива се уздужни (лонгитудинални) 
талас.

  Звук је механички талас који можемо чути.

  Висина звука одређена је фреквенцијом звучног извора тако што већој 
фреквенцији одговара звук веће висине. 

  Јачина звука зависи од амплитуде осциловања извора: што је већа амплитуда, 
то је јачи звук.

  Брзина звука зависи од средине кроз коју се звук простире. Звук се најбрже 
простире кроз средине које су у чврстом агрегатном стању, а најспорије кроз 
гасове. Звук се не простире кроз вакуум. 

  Појава преношења звучних осцилација с једног тела на друго тело назива се 
звучна резонанција. Она се дешава између тела једнаких фреквенција.

  Период математичког клатна не зависи од амплитуде, нити од његове масе, 
већ само од дужине клатна и вредности убрзања слободног пада:

ℓ

37

Потребни су ти једна дубља посуда с водом (шира цев 
затворена на једном крају, дужине веће од 1 m), пласти
чна цев отворена на оба краја дужине око 1 m, звучна 
виљушка која осцилује фреквенцијом од 440 Hz и мерна 
трака или лењир. Потребно је и да ти неко помогне. Цев 
спусти вертикално у посуду с водом тако да буде макси
мално потопљена. Нека твој сарадник виљушку доведе 
у стање осциловања и принесе уз врх цеви, држећи је 
око 1 cm изнад цеви. Истовремено подижите виљушку 
и цев све док не чујете да се звук појачао. Забележите 
висину h1 ваздушног стуба у цеви на којој се то десило. 
Затим поново доведите виљушку у стање осциловања 
и од места на којем се десило појачање звука наставите 
да подижете и њу и цев навише. Одредите сада висину 
h2 на којој се десило наредно појачање. 

h1 = ________
h2 = ________

Полазећи од познате вредности фреквенције звучне виљушке, одреди колика је 
таласна дужина звука који ствара виљушка.

Одговори на следећа питања.
1) Како се зове појава коју си уочио/ла?
2)  Колико пута је таласна дужина звука који ствара виљушка већа од разлике ви

сина ваздушних стубова Δh = h2 – h1 у цеви на којима долази до појачања звука?

ПРојЕкАТ 

Појачање звука

37
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6

1.  оСЦИлАТоРно И 
ТАлАСно кРЕТАЊЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

елонгација x метар m

амплитуда x0 метар m

број осцилација n / /

период T секунда s

фреквенција 
(учестаност) ν херц Hz

таласна дужина λ метар m

брзина таласа u метар у секунди m
s

дужина 
математичког 

клатна
ℓ метар m

маса m (kg) потенцијална енергија Ep(J)

брзина v  
m
s

кинетичка енергија Ek(J)

висина h (m) сила трења Ftr(N)

убрзање Земљине теже g  укупна механичка енергија E(J)

ПРЕГлЕд ФИзИЧкИХ вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА

ПРЕГлЕд ознАкА вЕлИЧИнА И мЕРнИХ јЕдИнИЦА
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  Периодично кретање је кретање тела које се понавља после одређеног 
временског интервала. 

  Осцилаторно кретање (осциловање) је периодично кретање тела око 
равнотежног положаја током којег се мења смер кретања. 

  Амплитуда осциловања је растојање од равнотежног до амплитудног положаја 
(најудаљенијег положаја до којег тело доспева при осциловању). 

  Било које растојање од равнотежног положаја у ком се налази тело које осцилује 
назива се елонгација. 

  Период осциловања T је време за које тело изврши једну осцилацију. Период 
осциловања тела које за време t направи n осцилација израчунава се по формули:

  Период осциловања математичког клатна зависи од дужине клатна и вредности 
убрзања слободног пада (убрзање силе теже). 

  Фреквенција (учестаност) осциловања ν је број осцилација у јединици времена. 

ν  

  Фреквенција осциловања једнака је реципрочној вредности периода.

ν  

  Закон одржања механичке енергије: када на тело не делују спољне силе, укупна 
механичка енергија тела E, једнака збиру кинетичке и потенцијалне енергије 
E = Ek + Ep, константна је.

E = const.

  Механички талас је процес преношења осциловања са једног делића средине на 
њему суседне делиће.

  Таласна дужина λ је удаљеност између врхова два суседна брега или дна две 
суседне доље.

  Амплитуда трансверзалног таласа је дубина доље тј. висина брега таласа.

  Пошто талас за време од једног периода T пређе пут од једне таласне дужине λ, 
брзина таласа u дата је изразом:

  или

u = λ ∙ ν.
7

РЕзИмЕ

ℓ

54

Нека се сада три међусобно паралелна зрака крећу ка испупченом сфер-

ном огледалу, тако што се правац једног од њих поклапа с главном оп-

тичком осом. Како ће се они одбити од огледала?

С Л И К А  2.  24.

Одбијање зрака од испупченог огледала

Радећи на исти начин као у случају одбијања зрака од издубљеног огледа, 

код испупченог огледала добијаш да се зраци разилазе након одбијања (слика 

2.24). Одбијени зраци крећу се по истим путањама којима би се кретали зраци 

да су емитовани из једне тачке која се налази иза огледала. Та тачка јесте жижа F 

испуп ченог огледала. Она се, како и код издубљеног огледала, налази на полови-

ни расто јања од центра кривине до темена огледала. Жижна даљина испупченог 

огледала такође је једнака половини полупречника кривине огледала. 

CT

F

f
r

=
2

Како се жижa испупченог огледала налази у пресеку наставака одбијених зра-

ка, она је имагинарна. Kao и раније, на цртежу ћемо продужетке правих (стварних, 

реалних) зрака представити испрекиданим линијама. 

Пошто издубљена огледала сабирају зраке (слика 2.23), називају се још и са-

бирна огледала. Испупчена огледала расипају зраке (слика 2.24) па се називају 

расипна огледала.

ИнТЕРЕСАнТно јЕ знАТ
И дА  пошто је Сунце далеко од Земље, 

сноп светлости који долази на Земљу састоји се од приближно пара-

лелних зрака. Уколико они падају дуж оптичке осе на издубљено огле-

дало, сакупљаће се у његовој жижи. У жижи ће се формирати светла 

мрља јер се ту укрштају светлосни зраци. Пошто зраци са Сунца у 

себи, поред светлосних 

зрака, имају и топлотне 

зраке, у жижи ће се и 

они укрштати па ће се 

предмети који се поста-

ве на то место загревати. 

Олимпијски пламен се 

у Грчкој традиционално 

пали по том принципу. 
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ПРЕГлЕд

ФоРмУлА

одноСИ  мЕРнИХјЕдИнИЦА

јЕдИнИЦЕ зА ПУТ (дУЖ
ИнУ)

јЕдИнИЦЕ зА ФРЕквЕнЦИјУ

метар (m)

километар (km)

дециметар (dm)

центиметар (cm)

милиметар (mm)

херц (Hz)

килохерц (kHz)

мегахерц (MHz)

1 1 000 1
1

1 000
0 001

km m km km= = ,

1 10 1
1

10
0 1dm dm m= ⇒ = = ,

1 100 1
1

100
0 01cm cm m

= ⇒ = = ,

1 1000 1
1

1 000
0 001

mm mm m= = ,

јЕдИнИЦЕ зА вРЕмЕ
секунда (s) 

час (h)

минут (min)

1 60 1
1

60mi min= ⇒ =

1 60 1
1

60mi mi h= ⇒ =

1 3 600 1
1

3 600s h= ⇒ =

јЕдИнИЦЕ зА БРзИнУ

метар у секунди  
m
s

километар на час  
km

h

1
1 000
3 600

1

1
1 000

1
3 600

3 600
1 00

km
h

m
s

m
s

km

h

km
= = 0 h
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ПЕРИод оСЦИловАЊА
ПЕРИод оСЦИловАЊА 

мАТЕмАТИЧкоГ клАТАнА

ФРЕквЕнЦИјА (УЧЕСТАноСТ)

ν      
ν 

БРзИнА ТАлАСА

ν

1 kHz = 1 000 Hz ⇒ 1 Hz =  kHz = 0,001 kHz

1 MHz = 1 000 000 Hz

 ⇒1 Hz =  MHz = 0,000 001 MHz

ℓ
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Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C), а име је добила по француском 
физичару Кулону. Веће јединице су

килокулон (1 kC): 1 kC = 1 000 C = 103 C
мегакулон (1 MC): 1 MC = 1 000 000 C = 106 C,

док су мање

миликулон (1 mC): 

микрокулон (1 μC): 

нанокулон (1 nC): 

Јединица кулон уведена је много пре него што је било познато да до наелек-
трисавања тела долази услед преласка електрона с једног тела на друго тело. Екс-
периментално је показано да је наелектрисање електрона qe најмање негативно 
наелектрисање које може имати једна честица. Његова вредност је

qe = –1,6 ∙ 10–19C,
где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица јесте на-
електрисање протона qp, које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19C.
Уочаваш да су наелектрисање протона и наелектрисање електрона једнаки по 

апсолутној вредности. Њихова апсолутна вредност је елементарно наелектри-
сање, које се означава словом e и представља квант (најмања вредност / пор-
ција) наелектрисања у природи. Тачна вредност елементарног наелектрисања 
представља природну константу и износи e = 1,602 176 634 ∙ 10–19 C, али се нај-
чешће користи заокругљена вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C.

ПРоТон И ЕлЕкТРон СУ ноСИоЦИ нАјмАЊЕГ нАЕлЕкТРИСАЊА, ЧИјА јЕ 
АПСолУТнА вРЕдноСТ e = 1,6 · 10–19 C (ЕлЕмЕнТАРно нАЕлЕкТРИСАЊЕ).

Шарл-Огистен де Кулон (1736–1806) био је француски физичар и вој-
ни инжењер. Најпознатији је по закону којим је описана интеракција 
наелектрисаних тела, а бавио се и трењем. Његов је закључак да сила 
трења клизања између два тела не зависи од њихове релативне брзине.

Након трења које траје једнако дуго, лењир је више наелектрисан од виљу-
шке. Лењир поседује веће наелектрисање (већу количину електрицитета) па 
зато млаз воде више скреће када му се приближи лењир. 
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мА+ТЕ+мА+ТИ+ЧкИ = ПодСЕТнИк

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012           10–6 ∙10–3 = 10–6 + (-3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0 = 1).

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6          

Квадратни корен степена аn једнак је степену исте основе са изложиоцем који је 
једнак n

2
. Нпр. √108 = 108 : 2 = 104, √10–12 = 10–12 : 2 = 10–6

Сабирање и одузимање разломака

Разломци различитих именилаца се сабирају (одузимају) тако што се поступком 
проширивања или скраћивања доведу на разломке једнаких именилаца. 

Разломци једнаких именилаца се сабирају (одузимају) тако што се саберу (одузму) 
њихови бројиоци, а именилац остаје исти. 

Нпр. 
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Супстанција Специфична 
отпорност (Ω ∙ m) Супстанција Специфична 

отпорност (Ω ∙ m)
Сребро 1,6 ∙ 10–8 Цинк 6,1 ∙ 10–8

Бакар 1,7 ∙ 10–8 Гвожђе 9,8 ∙ 10–8

Злато 2,4 ∙ 10–8 Константан (легура 
бакра и никла) 48 ∙ 10–8

Алуминијум 2,8 ∙ 10–8 Графит (угљеник) (250 – 500) ∙ 10–8

Волфрам 5,5 ∙ 10–8

Специфичне електричне отпорности неких супстанција
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 1.  Помоћу одговарајућих ознака за физичке величине и мерне јединице запиши сле-
деће податке.

а)  Количина електрицитета која протекне кроз попречни пресек проводника у једини-
ци времена износи 7,5 кулона. ____________

б) Струја кроз попречни пресек проводника протиче 5 минута. ____________

в) Кроз металну жицу протиче електрична струја од 2 ампера. ____________

г)  Електрична струја од 0,5 милиампера изазива благо пецкање када пролази кроз људ-
ско тело. ____________

д)  Број електрона који прође кроз попречни пресек проводника износи 3 ∙ 1019. ________

 2.  Дате вредности електричне струје изрази у амперима. 

а) 600 mA

б) 2 400 μA

в) 0,3 kA 

г) 2 ∙ 103 mA

 3.  За време од 4 s кроз попречни пресек проводника прође 5 ∙ 1019 електрона. Колика 
је вредност електричне струје која протиче кроз проводник?

Анализа задатка:

Електрична струја је одређена наелектрисањем које протекне кроз попречни пресек 
проводника у јединици времена. Слободне наелектрисане честице у овом случају су 
електрони који имају елементарно наелектрисање. На основу тога и њиховог броја мо-
жеш израчунати наелектрисање које прође кроз попречни пресек проводника. Ово 
наелектрисање је негативно јер су у питању електрони. Да би се добила електрична 
струја, за дато време потребно је узети апсолутну вредност протеклог наелектрисања. 

Подаци дати у задатку:

t = 4 s

n = 5 ∙ 1019 

qe = –1,6 ∙ 10–19 C

Треба израчунати:

I = ?

Поступак решавања:

Према дефиницији, електрична струја у проводнику је

I
q
t

� .
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38.   Два тачкаста наелектрисана тела q1 = –4 μC и q2 = 6 μC учвршћена су на међусобном 
растојању c = 5 cm. Одреди интензитет електростатичке силе која делује на тач
касто наелектрисано тело q3 = 2 μC, које је од q1 удаљено a = 3 cm, а од q2 удаљено 

b = 4 cm. Наелектрисана тела се налазе у вакууму ( ). (Окружно так

мичење 2018.)

39.   Једнаке металне куглице наелектрисане истоименим количинама електрицитета 
q и 4q налазе се на растојању r = 10 cm једна од друге. Куглице су затим доведене 
у контакт. На колико растојање треба поставити куглице да би Кулонова сила која 
делује између њих остала иста? (Општинско такмичење 2005.)

40.   Два тачкаста тела наелектрисања q1 = +2 pC и q2 =+2 pC налазе се у ваздуху и ра
споређена су у теменима једнакостраничног троугла странице  као на 
слици 3.7. Одреди интензитет јачине електричног поља у тачки А на средини стра
нице.

А

41.   Две једнаке металне куглице које су наелектрисане количинама електрицитета 
q1 = –4 μC и q2 = 8 μC, налазе се на растојању r = 5 cm. Куглице се додирну и поста
ве на двоструко мање растојање. а) Колики је однос интензитета сила међусобног 
деловања куглица пре и после додиривања? б) Колики је интензитет јачине елек
тричног поља на средини између наелектрисаних куглица у првом и у другом слу
чају? (Окружно такмичење 2015.)

42.   Два позитивно наелектрисана тачкаста тела наелектрисања q1 и q2 налазе се у ва
кууму на међусобном растојању r = 10 cm. У тачки А између њих, која је удаљена за 
x = 4 cm од наелектрисања q1, резултујућа јачина електричног поља је нула. Нађи 

однос . (Општинско такмичење 2007.)

43.   Куглица масе 1 g, наелектрисана количином електрицитета 5 nC, помери се под 
дејством електричне силе из тачке А у тачку B чији су потенцијали 200 V и 600 V, 
по реду. Колика је брзина куглице у тачки В, ако је она у тачки А била једнака нули 
(vA = 0)? (Општинско такмичење 2007.)

С Л И К А  3. 7.
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕмА:  мАГнЕТно ПоЉЕ група A
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7.1.  мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА 
СЕРИјСкИ ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ 
ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

ПРИПРЕмА зА вЕЖБУ
Следећа питања ће ти помоћи у припреми за ову вежбу.

1.  На које начине можеш везати два отпорника? 

2.  а) Како су везани отпорници на слици 7.13? 
 б) Шта важи за напоне између тачака A и B, тачака B и C и тачака A и C?
 в) Упореди вредности електричних струја кроз отпорнике.
 г) Нацртај еквивалентну шему кола на слици.

лАБоРАТоРИјСкА вЕЖБА7.
мЕРЕЊЕ ЕлЕкТРИЧнЕ СТРУјЕ И нАПонА У колУ СА СЕРИјСкИ И ПАРАлЕ

лно 

ПовЕзАнИм оТПоРнИЦИмА И одРЕЂИвАЊЕ ЕквИвАлЕнТнЕ оТПоРноСТИ

R2R1

U2U1

+–

A B

I

C

3.  Напиши формулу за израчунавање еквивалентне отпорности два редно везана от-
порника. 

зАдАТАк лАБоРАТоРИјСкЕ вЕЖБЕ:
Измерити електричну струју и напон у колу са два редно везана отпорника и од-
редити еквивалентну отпорност. 

С Л И К А  7. 13.
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Уколико тело садржи np протона, његово укупно позитивно наелектрисање 
је једнако умношку броја протона и наелектрисања e које има сваки од њих, тј. 
np ∙ e. Тело истовремено има и ne електрона, чије укупно наелектрисање јесте –ne ∙ e, 
јер су они наелектрисани негативно. Укупно наелектрисање тела једнако је збиру 
наелектрисања протона и електрона

q = np ∙ e + (–ne ∙ e).
Одавде је наелектрисање ма ког тела

q = (np – ne) ∙ e,
односно 

q = n ∙ e,
где је n цео број једнак разлици броја протона и електрона у телу. Уколико је број про-
тона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. Ако поседује већи 
број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелектрисано, а уколико 
је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је негативно наелектрисано. 

Наелектрисање тела  је целобројни умножак елементарног 
наелектрисања е и износи:

Важно: Електрон и протон не добијају наелектрисање од неких других тела 
нити га предају њима, већ је то, слично маси, једно од њихових основних својстава. 
Као што не могу остати без масе, тако не могу остати ни без својих наелектрисања. 

Чешаљ је наелектрисан трљањем крпом и поседује наелектрисање од –1 C. 
Које наелектрисане честице се налазе у вишку на њему и колики је тај вишак? 
Како је наелектрисана крпа којом је протрљан лењир?

Подаци:
q = –1 C

Укупно наелектрисање тела је 
q = n ∙ e

где e означава елементарно наелектрисање
e = 1,6 ∙ 10–19 C.

Одавде је: 

односно:

Након скраћивања мерних јединица, овај израз прелази у 

Дељењем се добија
n = –0,625 ∙ 1019 = –6,25 ∙ 1018.

n = ?
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ПРИмЕР
1:

q = n ∙ e

Наелектрисање 
тела

Разлика бројa протона 
и електрона у телу

Елементарно 
наелектрисање
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Пошто су растојања у космосу огромна, она се, уместо у јединицама дужине, 

често изражавају временом које је потребно светлости да их пређе. Тако од друге 

најближе звезде нама, Проксиме Кентаури, светлост путује до Земље 4 године и 

4 месеца. Растојање које светлост пређе за једну годину, крећући се кроз вакуум, 

зове се светлосна година. 

Светлосна година је јединица за дужину у астрономији.

ПРИмЕР
6:

ПРИмЕР
7:

Изрази у светлосним годинама удаљеност Проксиме Кентаури од Земље.

Подаци:

t = 4 god и 4 m

Од Проксиме Кентаури до Земље светлост стигне за 

4 године и 4 месеца. Једна година има 12 месеци па 

су 4 месеца трећина године, односно 0,3 године. 

То значи да светлост путује
t = 4,3 god.

Растојање d које је светлост притом прешла је

d = 4,3 sv. god.

Проксима Кентаури је од Земље удаљена 4,3 светлосне 

године.

d = ?

Изрази у километрима дужину од једне светлосне године.

Подаци:

s = 1 sv. god

t = 1 god

Једна светлосна година је пут који светлост пређе у 

вакууму за једну годину. Пут s који неко тело пређе 

крећући се константном брзином добија се множењем 

брзине и времена. У овом случају ради се о светлости па је 

брзина c, а време је t = 1 god. Једна година у секундама је

1 god = 365 d ≈ 31 536 000 s

Одавде се за пут s који светлост у вакууму пређе за једну 

годину добија

По дефиницији светлосне године, овај пут је једнак 

1 sv. god.

Једна светлосна година износи 9,5 ∙ 1012 километара.

домАЋИ зАдАТАк

 Растојање између Месеца и Земље је 384 000 km. За које време 

светлост која се одбије од површине Месеца дође до Земље?

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци  
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање  
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.
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1. 
а) q = 7,5 C б) t = 5 min в) I = 2 A
г) I = 0,5 mA д) n = 3 ∙ 1019

2.

а) 

б) 

в) I = 0,3 kA = 0,3 ∙ 1 000 A = 300 A
г) I = 2 ∙ 103 mA = 2 A
4.
I = 0,2 A
5.
I = 4 A
6.
I1 = 4 A  I2 = 0,45 A I1 > I27.
|q| = 36 C
8.
|q| = 60 C
9.
t = 80 s
10.
n = 60 ∙ 1019 
11.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се амперметар и служи за мерење електричне струје.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,3 A. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,3 A до 6 A.
4)  Тачност инструмента је 0,3 A.
5) Измерена вредност 5,1 A.
6) Резултат мерења I = (5,1 ± 0,3) A.
12.
1)  Мерни инструмент приказан на слици назива се волтметар и служи за мерење напона.
2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је d = 0,5 V. 
3)  Мерни опсег овог инструмента је од 0,5 V до 5 V.
4) Тачност инструмента је 0,5 V.
5) Измерена вредност је 3,5 V.
6) Резултат мерења U = (3,5 ± 0,5) V.

14.
R = 12 · 10–4 Ω
15.
ρ = 16 ∙ 10–9 Ω∙m
16.
S = 1 ∙ 10–5 m2

17. 
ℓ = 4 ∙ 10–1 m = 0,4 m
19.
I = 8 A
20. 
I = 0,5 A
21. 
U = 12 V
22.
R = 30 Ω
23.
R = 4 Ω
24.

U(V) 40 100 120 180 220
I(A) 2 5 6 9 11

I(A)

U(V)
200

2

4

6

8

10

12

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

26.
R

er = 25 Ω R
ep = 4 Ω

27.
R

er = 18 Ω R
ep = 2 Ω

28.
a) R

er = 6 Ω б) R
ep ≈ 2,8 Ω

29. 
R

2 = 10 Ω
31.
I = 4 A
32.
I = 0,25 A U = 8,75 V
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Рекли су о  
нашим уџбеницима...
Уџбенички комплет заслужује похвале. Садржај наставне 
теме је систематично изложен, са јасно назначеним кључним 
појмовима. Осим тога, садржај је богато илустрован. Присутан 
је велики број примера и илустрација из свакодневног живота, 
што доприносии лакшем разумевању, памћењу и повезивању 
градива са знањем из свакодневног живота, као и знањем 
стеченим кроз друге предмете.

Биљана Гајић, 
ОШ „Јеврем Обреновић“, Шабац

Уџбеник је усмерен ка ученику. Добро урађене илустрације, 
кључне дефиниције, појмови, веома интересантна питања, 
задаци, пројектни задаци, што покреће ученика и изазива 
жељу за коришћењем, посебно ако је све то повезано са 
примерима и појавама из свакодневног живота. 

Наташа Костић, 
ОШ „Стефан Дечански“, Београд

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић,  
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког  
и вишеструког избора, допуњавање,  
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења  
свих задатака.

РСД , мек повез490



ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег плана и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима.

ФИЗИКА

2022/2023.

Савремени 
штампани 
и дигитални 
уџбеници

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике 
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја:  
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио-записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   110 интерактивних тематских алатки и игара  
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима  
да лакше савладају градиво и визуелно  

им приближити различите појмове,  
појаве, законе физике...

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света  
и историјске личности.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су  
тачно урадили задатак,  
као и резултат теста.

педагошки дневник наставника;

Господара Вучића 245
11000 Београд
011/74-56-025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
www.3d.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Јединствени видео-снимци  
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Интерактивни алати  
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

I ТЕСТ
ГРУПА А

Осцилаторно и таласно кретање:  
Осцилаторно кретање. Закон одржања  
енергије при осциловању тела

1.  Заокружи слово испред тачног одговора. 
Повратна сила код осциловања математичког клатна је:

    а) сила отпора ваздуха;

    б) сила трења;

    в) компонента силе Земљине теже;

    г) сила еластичне деформације.

2.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
Амплитуда осциловања тега на слици је: 

а) 1 cm 

б) 2 cm 

в) 0,5 cm 

г) 4 cm

3.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
У ком положају је брзина клатна док осцилује највећа?

    а) У положају 1.

    б) У положају 2.

    в) У положају 3.

    г) У положају 4.

x = 0

Име и презиме Одељење

[1]

[1]

[1]

в) компонента силе Земљине теже;

б) 2 cm 

в) У положају 3.

Осцилаторно и таласно кретање: Осцилаторно и таласно кретање: 
Осцилаторно кретање. Закон одржања Осцилаторно кретање. Закон одржања 
енергије при осциловању телаенергије при осциловању тела

1. Заокружи слово испред тачног одговора.
Повратна сила код осциловања математичког клатна је:

    а) сила отпора ваздуха;

    б) сила трења;

    в) компонента силе Земљине теже;

    г) сила еластичне деформације.

2. Заокружи слово испред тачног одговора. 
Амплитуда осциловања тега на слици је:

а) 1 cm

в) 0,5 cm

г) 4 cm

3. Заокружи слово испред тачног одговора. 
У ком положају је брзина клатна док осцилује највећа?

    а) У положају 1.

    б) У положају 2.

    в) У положају 3.

    г) У положају 4.

Име и презиме

в) компонента силе Земљине теже;

б) 2 cm

в) У положају 3.
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ПРИЛОГ 754.
ЧАС

Контролна вежба: 
Електрична струја Група А

Име, презиме и одељење _______________________________________

1. Заокружи слово испред реченице која је тачна. [10]

а) Волтметром се мери електрична струја.

б) Метали су проводници струје.

в) Ват је мерна јединица за напон.

г) Код грејалице се испољава механичко деловање струје.

2. На основу графика зависности електричне струје од напона попуни дату табелу.  [10]

U (V) I (A)
20
40

30
40

3. Заокружи слово испред слике на којој је шематски приказ отпорника у струјном колу. [10]

а)   б)   в)    г)  

4.  Израчунај електричну струју у проводнику електричне отпорности 50 Ω  ако је напон на 
његовим крајевима 200 V.  Прикажи поступак. [10]

5.  Кроз електрични уређај отпорности 30 Ω протиче електрична струја од 200 mA. Одреди снагу 
струје која пролази кроз тај уређај. Прикажи поступак. [15]
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54.
ЧАС

Контролна вежба:
Електрична струја

Име, презиме и одељење _______________________________________

1. Заокружи слово испред реченице која је тачна.

а) Волтметром се мери електрична струја.

б) Метали су проводници струје.

в) Ват је мерна јединица за напон.

г) Код грејалице се испољава механичко деловање струје.

2. На основу графика зависности електричне струје од напона попуни дату табелу. 

3. Заокружи слово испред слике на којој је шематски приказ отпорника у струјном колу.

а) б)  

4. Израчунај електричну струју у проводнику електричне отпорности 50 Ω  ако је напон на 
његовим крајевима 200 V.  Прикажи поступак.

5. Кроз електрични уређај отпорности 30 Ω протиче електрична струја од 200 mA. Одреди снагу 
струје која пролази кроз тај уређај. Прикажи поступак.

ФИЗИКА ОСЦИЛАТОРНО  
И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ

Заокружи  слова испред реченица које описују праволинијско кретање.

а) Дете се љуља на љуљашци. б)  Лифт се спушта с десетог спрата на 
приземље. 

в) Земља кружи око Сунца. г)  Лоптица, коју је девојчица испустила 
из руке, пада надоле.

 

1.

Име и презиме: __________________________________________________

ФИЗИКА

Заокружи  слова испред реченица које описују праволинијско кретање.

а) Дете се љуља на љуљашци. 

в) Земља кружи око Сунца. 

1.

Име и презиме: __________________________________________________

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА 

ВУЛКАН ЗНАЊЕ
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,

УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА И
ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА

ВУЛКАН ЗНАЊЕ

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА

ВИРТУЕЛНА 


