
Контролни из физике биће 7.05.2020.  

Упутства о начину израде контролне вежбе добићете следеће недеље. 

Следећи задаци су за вежбу. Урађене задатке не морате слати. Ако некоме неки задатак није јасан 

нека ми се обрати за помоћ.  

Будите вредни и вежбајте 

МАСА  

1. Изразите дате вредности у траженим јединицама: а) 2,3t = kg; б) 850g = kg; в) 1 700mg = g; г) 

2,5mg = g. 

 2. Масу од 132g изразити у: а) килограмима; б) милиграмима. 

3. Куглица има масу од 12g. Колико таквих куглица има у 0,42kg?  

4. Поређајте по величини следеће масе тела: 0,22t; 2 500g; 1 4 t; 300kg.  

5. На једном тасу ваге се налази дрвена фигура, а на другом тасу тегови од : 100g, 50g, 5g и 2g. 

Колика је маса дрвене фигуре ако је вага уравнотежена? Масу изразите у kg. 

МАСА И ГУСТИНА  

6. Прво тело има густину 3 g /cm3 , а друго тело има масу 30kg и запремину 0,02m3. Које тело има 

већу густину и колико пута? 

 7. Одредите за колико се разликују запремине стакла и леда. Густина стакла је 2500 kg/ m3 , а 

густина леда 900 kg m3 , а масе су им исте и износе 500g. 

8. Коцкица ивице 1cm направљена је од бакра густине 8 900 kg/ m3 . Одредите масу коцкице. 

 9. Гвоздена шипка облика квадра и масе 6,24kg има дужину 40cm и ширину 5cm. Одредите 

дебљину шипке ако је густина гвожђа 7 800 kg/m3 

10. Маса бакарне кугле је 2,67kg. Одредите масу оловне кугле исте запремине. Густина бакра је  

8 900 kg/ m3 , а олова 11 300 kg/ m3 . 

11. Ако глицерином масе 189g и густине 1260 kg/ m3 напунимо неки суд до врха, да ли се у тај исти 

суд може улити 140cm3 воде? 

12. Маса празне чаше је 60g. Када се напуни водом, њена маса биће 260g, а када се уместо водом 

чаша напуни црним вином, тада ће маса чаше бити 280g. Колика је густина црног вина, ако је 

густина воде 𝜌 = 1000 kg/ m3 . 

 


