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ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Име и презиме

Наставни предмет Физика Разред и одељење

Редни број часа 6 Датум

Назив наставне теме Осцилаторно и таласно кретање

Назив наставне јединице Механички таласи. Физичке величине којима се описује таласно 
кретање

Тип наставног часа Обрада

Циљеви часа
– Разумевање ширења механичких таласа кроз средину.
– Успостављање везе између физичких величина које описују 
таласно кретање

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
– повеже настанак и ширење таласа с осциловањем честица средине;
– разликује трансверзалне и лонгитудиналне таласе;
– на основу изведених огледа докаже да се честице средине не 
преносе дуж правца простирања таласа;
– на задатим примерима одреди амплитуду трансверзалног таласа;
– на задатим примерима одреди таласну дужину трансверзалног и 
лонгитудиналног таласа;
– на основу наученог о равномерно праволинијском и осцилаторном 
кретању успостави везу између брзине, периода, фреквенције и 
таласне дужине таласа.

Кључни појмови
механички таласи, извор таласа, попречни (трансверзални) таласи, 
уздужни (лонгитудинални) таласи, брег, доља, амплитуда таласа, 
период таласа, таласна дужина, брзина таласа

Међупредметне корелације – Хемија (молекули, међумолекулске силе)
– Техника и технологија (телекомуникације, електромагнетни таласи)
– Математика (једначине)

Опште међупредметне 
компетенције

Компетенција за учење:
– уме да изведе и доноси закључке на основу једноставних 
демонстрационих огледа.
Комуникација:
– на одговарајући начин користи појмове и језик који су специфични 
за физику.

Наставне методе монолошка, дијалошка, демонстрациона

Облици рада фронтални, рад у пару

Наставна средства и 
помагала

– Физика, уџбеник за 8. разред основне школе, Татјана Мишић, Љуби-
ша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Вулкан знање, Вулкан издава-
штво, Београд, 2021.
– Физика, збирка задатака за 8. разред основне школе, Татјана Ми-
шић, Љубиша Нешић, Марина Најдановић Лукић, Вулкан знање, Вул-
кан издаваштво, Београд, 2021.
– дигитални уџбеник;
– канап;
– опруга за игру;
– посуда с водом, чајна свећица

ЗА НАСТАВНИКЕ
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ТОК ЧАСА

Активности наставника Активности ученика

Уводни део

– Обавештава ученике о резултатима кратке провере коју 
су радили у завршном делу претходног часа. 
– Резултате даје у процентима по питањима. 
– Похваљује ученике за питања на која је већина тачно 
одговорила. Анализира питања код којих су грешили и 
саветује их на шта треба да обрате пажњу, како да уче и 
вежбају.
– Подсећа ученике да редовно посећују допунску наставу.
– С ученицима разговара о огледу који су радили за 
домаћи.

– Информишу се о резултатима 
петнаестоминутне провере.
– Слушају савете наставника како да 
уче и напредују.
– Јављају се да објасне оглед који су 
изводили код куће. 
– Закључују да су се на површини воде 
појавили таласи.

Главни део

Поставља питање:
1. Како изгледају таласи који су се створили на површини 
воде?
2. Како се називају делићи из којих је сачињена свака 
супстанција?
3. Да ли су молекули неке средине међусобно повезани?
– Објашњава ученицима процес стварања таласа у посуди 
са водом и осциловање молекула воде око равнотежног 
положаја.
– Дефинише појмове таласно кретање и механички таласи.
– Записује на табли назив наставне јединице.

– Слушају пажљиво питања којa 
наставник поставља и јављају се да 
одговоре. 
– Закључују да се на површини воде 
ствара низ испупчења и удубљења. 
– Обнављају научено на 
часовима хемије о молекулима и 
међумолекулским силама.
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1.4. МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ

Кретање капи воде слично је осциловању математичког клатна и тела на еластичној опрузи 

Капи које падају на површину воде 
изазивају њену деформацију

С Л И К А  1.  9.

С Л И К А  1.  8.

У ширу пластичну посуду сипај воду и постави је испод чесме. Сачекај да 
се површина воде у посуди смири. Чесму отвори тек толико да вода из 
ње сасвим лагано капље. Шта уочаваш на површини воде у посуди? Обја-
сни својим речима ову појаву. 

У ширу пластичну посуду сипај воду и постави је испод чесме. Сачекај да 
се површина воде у посуди смири. Чесму отвори тек толико да вода из 
ње сасвим лагано капље. Шта уочаваш на површини воде у посуди? Обја-
сни својим речима ову појаву. 

Површина воде у коју падају капи више није мирна, већ 
се на њој ствара низ испупчења и удубљења која се шире 
од места на које падају капи (слика 1.8). 

Када на мирну површину воде падне кап из чесме, она повуче за собом окол-
не делиће воде у дубину. То је слично као када руком повучеш куглицу клатна у 
амплитудни положај (слика 1.9) или исто урадиш с тегом на еластичној опрузи. 
Делићи воде убрзо се враћају на површину где су се раније налазили у равноте-
жи, али се ту не заустављају, већ настављају да се крећу навише. То се уочава и код 
клатна и код тега који, након што прођу кроз равнотежни положај, настављају да 
се крећу ка другом амплитудном положају.

Делићи воде повезани су међумолекуларним силама са суседним делићима 
воде. Због тога се кретање делића воде који се налазе непосредно испод чесме 
преноси и на друге делиће па и они почну да се крећу горе-доле, односно да осци-
лују. Њихово осциловање тера њима суседне делиће на кретање итд. На крају, осци-
ловање се у концентричним круговима преноси на све стране. Овакав тип кретања 
назива се таласно кретање. У њему учествују делићи супстанције који врше осци-
латорно кретање. Таласи који на овај начин настају јесу механички таласи.

Дигитални уџбеник

3Д анимације 
Врсте таласа, 
Карактеристични 
параметри таласа
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– Објашњава ученицима појам извор таласа.
– Позива ученике да прочитају оглед с канапом, уџбеник, 
страна 16.
– Бира ученике који ће пред одељењем извести оглед.
– Заједно с ученицима припрема оглед.
– Дискутује с ученицима о њиховим запажањима.

Пројектује објашњење огледа и слику из дигиталног 
уџбеника.

– Уводи појам трансверзални талас.
– Записује на табли.

– Читају поступак извођења огледа 
и јављају се да оглед изведу пред 
одељењем.
– Посматрају оглед и анализирају 
кретање канапа.
– Закључују да се испупчења таласа 
на канапу крећу ка месту где је канап 
причвршћен. 
– Закључују да се чвор на канапу креће 
нормално на правац кретања таласа. 

– Упућује ученике да прочитају оглед с опругом за игру, 
уџбеник, 17. страна.
– Позива два ученика да изведу оглед пред одељењем.
– Дискутује с ученицима о огледу.
– Пројектује објашњење огледа и слику из дигиталног 
уџбеника.
– Уводи појам лонгитудинални талас.
– Записује на табли.

– Читају поступак извођења огледа с 
опругом за игру.
– Јављају се да оглед изведу пред 
одељењем.
– Посматрају оглед и износе своје 
мишљење. Закључују да делови опруге 
осцилују у истом правцу у коме се 
простире талас кроз опругу.
– Записују у свескама.

– С ученицима чита текст огледа с чајном свећицом у 
посуди с водом.
– Бира ученике који ће извести оглед пред одељењем.
– Остале ученике позива да анализирају кретање свећице.
– Поставља питање:
1. Да ли се мења енергија свећице при њеном кретању дуж 
вертикалног правца?
– Објашњава ученицима да се таласним кретањем преноси 
енергија кроз средину.
– Подсећа ученике на оглед с канапом и на закључак који 
су донели о кретању чвора.
– Објашњава да се код механичких таласа делићи средине 
не крећу дуж правца простирања таласа, већ осцилују око 
равнотежног положаја.

– Читају упутства за извођење огледа с 
чајном свећицом у посуди с водом. 
– Анализирају оглед, посматрају 
извођење и износе своје мишљење о 
кретању свећице. Закључују да свећица 
осцилује око равнотежног положаја, 
нормално на правац простирања 
таласа.
– Закључују да се енергија свећице 
повећала у тренутку када је талас 
покренуо.
– Закључују да је талас пренео енергију 
свећици. 

– Поставља питања:
1. Да ли механички таласи могу да се простиру кроз 
вакуум?
2. Да ли механички таласи могу да се простиру кроз 
супстанцију у сва три агрегатна стања?
3. Да ли вам је позната друга врста таласа осим механичких 
таласа?
– С ученицима разговара о електромагнетним таласима.

– Јављају се и одговарају на питања.
– Обнављају научено на 
часовима технике и технологије о 
електромагнетним таласима.

Пројектује слику 1.14, страна 19.
– Уводи, дефинише и објашњава појмове брег и доља 

код трансверзалних таласа.
– С ученицима дискутује о амплитуди и периоду попречног 
таласа.
– Дефинише таласну дужину. Записује на табли ознаку и 
мерну јединицу.

– Анализирају слику и слушају 
пажљиво наставника.
– Одређују амплитуду трансверзалног 
таласа.
– Закључују да је период таласа време 
за које честица средине направи једну 
осцилацију.
– Записују у свескама.
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Пројектује слику 1.15, страна 19.
 – Објашњава таласну дужину на примеру 
лонгитудиналног таласа.

– Дискутују с наставником о таласној 
дужини лонгитудиналног таласа.

– Поставља питање:
1. За које време талас пређе растојање једнако таласној 
дужини?
2. Како се израчунава брзина код равномерно 
праволинијског кретања?
3. Како се може израчунати брзина таласа?
– Записује на табли.

– Јављају се и одговарају на питања.
– Примењују научено о равномерно 
праволинијском кретању на таласно 
кретање и изводе формулу за брзину 
таласа.

– С ученицима анализира пример 2, уџбеник,  
страна 20.
– Записује на табли.

– Анализирају пример 2. у уџбенику. На 
основу текста задатка записују познате 
физичке величине и одређују таласну 
дужину.

Пројектује слику 1.16, дигитални уџбеник и објашњава 
ученицима разлику између кружних и равних таласа.

– Објашњава појмове таласни фронт и таласни зрак.
Приказује из дигиталног уџбеника 3Д анимацијe 
Врсте таласа и Карактеристични параметри 
таласа.

– Прате излагање наставника и усвајају 
нове појмове у вези с таласним 
кретањем.
– Траже додатна објашњења уколико је 
потребно.

– Задаје домаћи задатак:
Огледи с мухоловком у оквиру наставне јединице 1.6;
Задаци 22, 24. и 25, збирка задатака, страна 14, 15. и 16.

– Записују податке о домаћем задатку.

– Заказује термин контролног задатка.
– Информише ученике о броју задатака и критеријумима 
оцењивања.
– Саветује ученике како да се припреме за контролну 
вежбу.
– Подсећа ученике којима је помоћ потребна да редовно 
посећују допунску наставу.

– Информишу се о контролном задатку. 
– Записују термин.
– Слушају савете наставника како би 
се што боље припремили за проверу 
знања.

– С ученицима разговара о пројекту, уџбеник, страна 37. 
Ученици ће радити на пројекту у већ формираним групама. 
– Договара термин за предају пројектних задатака.

– Записују информације о пројектном 
задатку.

Завршни део

– Ученицима дели наставне листиће. 
– Информише их да ће радити у паровима. 
– Потребно је да допуне реченице тако да буду тачне.
Наставне листиће не потписују. По изласку из кабинета, 
спуштају их на катедру.

– Раде у паровима.
– Попуњавају наставне листиће по 
упутству наставника.
– Врше самопроцену рада.

Начин провере остварености исхода

– активност ученика
– анализа огледа
– идеје и закључци ученика
– одговори ученика
– активност у завршном делу часа 
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Самопроцена рада наставника

– Да ли сам мотивисао/ла ученике за учење?
– Да ли сам остварио/ла постављене циљеве?
– Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?  
– Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
– Које тешкоће су се појавиле? 
– Како сам их решавао/ла? 
– Шта бих сада урадио/ла другачије?

Самопроцена рада ученика

Заокружи одговарајући знак и процени свој рад:

1. Износиo/лa сам своје мишљење на позитиван начин.

2. Потрудио сам се око свих задатака.

3. Износиo/лa сам своје мишљење на позитиван начин.

4. Уважаваo/лa сам мишљење других ученика.

5. Тражиo/лa сам помоћ када ми је била потребна.

Додатна запажања о часу

Изглед табле
Механички таласи. Физичке величине којима се описује таласно кретање 

 извор таласа
   Механички таласи

 

трансверзални таласи
(попречни)

лонгитудинални таласи
(уздужни)

λ – таласна дужина
[λ] = 1 m

Брзина таласа

ν = 
s
t

   u = 
λ
T

 

u = λ . 
1
T

 = λ  . ν

Домаћи задатак:
Огледи, наставна 
јединица 1.6. и 1.6.1.
Задаци 22, 24. и 25, 
збирка, страна 14–16.

Пројекат:
Појачање звука
Рок:



ПРИЛОГ 3

1.   Таласи који настају осциловањем честица средине називају се  

_______________________.

2. Место с којег се талас шири назива се ________________.

3.  Таласи код којих честице средине осцилују нормално на правац простирања таласа називају се 

__________________ таласи.

4.  Таласи код којих честице средине осцилују дуж правца простирања таласа називају се 

____________________ таласи.

5. Ознака за таласну дужину је _________.

6. Одреди таласну дужину трансверзалног таласа на слици:

6.
ЧАС



ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

8. разред ГРУПА А

Име, презиме и одељење    _______________________________________________________

1.  Заокружи слово поред слике на којој је исправно нацртан ниво течности у спојеним 
судовима. [1]

а)       б)     в) 

2.  На левом тасу уравнотежених теразија налазе се тегови од 500 g, 400 g и 50 g. На 
десном тасу налази се тело непознате масе. Колика је маса тела? [1]

Одговор:  ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ .

3.  Повежи назив силе са њеним описом тако што ћеш на линију написати одговарајуће 
слово:  [1]

____ сила потиска а) Супротставља се деформацији тела.

____ сила отпора средине б) Сила којом Земља привлачи сва тела према себи.

____ сила Земљине теже в) Делује увек у супротном смеру од смера кретања тела.

____сила еластичне деформације д) Делује на тела у гасовима и течностима.

4. Заокружи слова испред реченица које су тачне: [1]

а) Један пол магнета је позитиван, а други негативан.

б) Гравитациона потенцијална енергија зависи од масе тела и његове брзине.

в) Два негативно наелектрисана тела се међусобно одбијају.

г) Интензитет силе меримо динамометром.

5. Заокружи слово испред тачног одговора. [1]

Мерна јединица за момент силе је: 

а) 1 N · m   б) 1 J   в) 1 N    г) 1 Pa



ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

6. Заокружи слово испред тачног одговора. Запремина течности у мензури је:  [1]

a) V = 21 cm3

б) V = 22 cm3 

в) P = 21 cm3 

г) P = 22 cm3 

7. Заокружи слово испред тачног одговора. Аутомобил на слици, креће се: [1]

а) равномерно праволинијски,

б) равномерно криволинијски,  

в) равномерно успорено праволинијски,

г) равномерно убрзано праволинијски.

8.  Израчунај интензитет силе која делује на тело масе 9 kg и даје му убрзање 2
m
s2 .  

Прикажи поступак. [1]

9.  Teлo је слoбoднo пaдaло без почетне брзине 2 s. Oдрeди висину сa кoje je тело пaлo. 
Прикажи поступак. [1]

10.  Заокружи слово испред тачног одговора.  
У ком положају вагон на слици има највећу гравитациону потенцијалну енергију у 
односу на тло? [1]
             
а) У положају 1.

б) У положају 2.

в) У положају 3.

г) Потенцијална енергија вагона једнака је 

у свим положајима приказаним на слици. 



IV ТЕСТ
ГРУПА A

Електрична струја: Струја и извори струје. 
Електрична струја. Електрична отпорност

1.  На слици је приказано 
једноставно струјно коло. У 
правоугаонике упиши називе 
одговарајућих елемената: 
 

1) прекидач;
2) извор струје;
3) потрошач;
4) проводник.

2.  Заокружи слово испод слике на којој је волтметар исправно повезан  
у струјно коло.

3. На основу слике амперметра, упиши одговоре на одговарајућа места:   

а)  Вредност најмањег подељка на скали  
амперметра је: d = ______________.

б)  Измерена вредност електричне струје је: 
I = ________________.

Име и презиме Одељење

а) б) в)

[2]

[1]

[1]1.  На слици је приказано 
једноставно струјно коло. У 
правоугаонике упиши називе 
одговарајућих елемената: 
 

1) прекидач;
2) извор струје;
3) потрошач;
4) проводник.

2.  Заокружи слово испод слике на којој је волтметар исправно повезан  
у струјно коло.

3. На основу слике амперметра, упиши одговоре на одговарајућа места:   

а)  Вредност најмањег подељка на скали  
амперметра је: d = ______________.

б)  Измерена вредност електричне струје је: 
I = ________________.

потрошач
проводник

извор струје

1 mA

7 mA

прекидач

б)

ПЕТНАЕСТОМИНУТНИ ТЕСТ



IV ТЕСТ
ГРУПА A

Електрична струја: Струја и извори струје. 
Електрична струја. Електрична отпорност

4.  Кроз попречни пресек проводника у току 4 s протекне количина  
електрицитета од 2 C. Колика је вредност електричне струје у  
проводнику? Прикажи поступак.   

5.  Када се у једноставном струјном колу сви проводници замене дебљим 
проводницима од истог материјала и исте дужине као на слици, амперметар  
ће показивати: 

a) б)

а) већу електричну струју него пре замене проводника; 
б) мању електричну струју него пре замене проводника;
в) исту електричну струју као пре замене проводника; 
г) кроз струјно коло неће протицати струја.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6.  У табели су дате специфичне електричне отпорности неких супстанција.  
Која супстанција најбоље проводи струју?    

  
а) цинк
б) гвожђе
в) константан 
г) ове супстанције су изолатори

Заокружи слово испред тачног одговора.
       

Супстанција Специфична отпорност 
(Ω · m)

Цинк 6,1 · 10–8

Гвожђе 9,8 · 10–8

Константан 
(легура бара  

и цинка)
48 · 10–8

AA

[2]

[2]

[2]

l = 
q

t
 

l = 
2 C

4 s
 

l = 0,5 A

4.  Кроз попречни пресек проводника у току 4 s протекне количина  
електрицитета од 2 C. Колика је вредност електричне струје у  
проводнику? Прикажи поступак.   

5.  Када се у једноставном струјном колу сви проводници замене дебљим 
проводницима од истог материјала и исте дужине као на слици, амперметар  
ће показивати: 

а) већу електричну струју него пре замене проводника; 
б) мању електричну струју него пре замене проводника;
в) исту електричну струју као пре замене проводника; 
г) кроз струјно коло неће протицати струја.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6.  У табели су дате специфичне електричне отпорности неких супстанција.  
Која супстанција најбоље проводи струју?    

  
а) цинк
б) гвожђе
в) константан 
г) ове супстанције су изолатори

Заокружи слово испред тачног одговора.
       



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]



КОНТРОЛНА ВЕЖБА

6. Упореди утрошак електричне енергије наведених електричних уређаја у датим ситуацијама:
 [20]

а) бојлер снаге 2 kW који ради 30 min;  

б) сијалица снаге 100 W која ради 6 h; 

в) компјутер снаге 250 W који ради 8 h.

Прикажи поступак и упиши назив одговарајућег уређаја на линију поред сваке реченице.  
  
Уређај који је потрошио највише електричне енергије ___________________

Уређај који је потрошио најмање електричне енергије ____________________

7.  Три отпорника отпорности R1 = 100 Ω, R2 = 25 Ω  и R3 = 38 Ω везана су у коло као на слици. 
Израчунај електричну струју коју даје извор напона 120 V и унутрашње електричне отпорности 
2 Ω. Прикажи поступак. [25]

R1

R2

R3



ФИЗИКА СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

1.

2.

Заокружи изворе светлости.

Име и презиме: __________________________________________________

Заокружи кишобран који је провидан.

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ФИЗИКА СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

Повежи кутију и њену сенку.

Изведи оглед са слике. Осветли тениску лоптицу батеријском 
лампом. Иза лоптице постави папир.

Да ли се иза лоптице створила сенка?  
Нацртај слику.

3.

4.



ФИЗИКА СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

Наведени су извори светлости. Разврстај их по колонама у табели.

сијалица, Сунце, звезде, ласер, пламен свеће, свитац

ПРИРОДНИ ИЗВОР СВЕТЛОСТИ ВЕШТАЧКИ ИЗВОР СВЕТЛОСТИ

Подвуци провидне супстанције:

 стакло,  ваздух,  метал,  лед,  бетон

Заокружи број поред слике на којој је исправно приказана сенка дечака.

На слици је приказано одбијање светлости. Означи упадни и одбојни 
зрак.

5.

6.

7.

8.

1. 2.



ФИЗИКА СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ

Заокружи број испред слике на којој је исправно приказан положај лика 
дечака у огледалу.

Заокружи број испод слике на којој је исправно приказан лик жене у 
огледалу.

9.

10.

1. 2.

3.


