
Контролна вежба се ради 45 минута. По завршетку, сликајте рад и у року од 30 минута пошаљите 

на: ivana.simeunovic@yahoo.com 

Задци морју бити исписани руком и садржати цео поступак. 

У групама где су близанци један ученик ради припадајућу групу, а други претходну или наредну.  

Прва група ( Ученици по азбучном реду презимена ода А до И) 

1.Коефицијент трења између вазе и пода је µ=0,125. Ако ваза има масу 4 kg, колики рад треба 

уложити да би се она константном брзином померила 4 m. 

2. Аутомобил масе 800kg се креће брзином 20 m/s. Kолика је његова кинетичка енергија? 

3. Tело масе 6 kg се налази на висини од 12m. На коју висину трба подићи тело масе 4kg  да би оба 

тела имала једнаку потенцијалну енергију? 

4. Koлика je снага дизалице koja зa 1 min подигне терет 20kg на висину  12m? 

5. Teло масе 3kg je бачено вертикално навише брзином 30m/s. На којој висини ће брзина тела 

бити 10 m/s? ( Задатак решити помоћу закона одржања енергије) 

Друга група ( Ученици по азбучном реду презимена од Ј до Р) 

1. Аутомобил масе 1000 kg креће се равномерно по друму са коефицијентом трења 0,2. 

Колики рад при томе изврши вучна сила  мотора на путу од 250 m? 

2. Аутомобил масе 900kg се креће брзином 20 m/s. Kолика је његова кинетичка енергија? 

3. Tело масе 8 kg се налази на висини од 2о m. На коју висину трба подићи тело масе 4kg  да 

би оба тела имала једнаку потенцијалну енергију? 

4. Koлика je снага дизалице koja зa 1о s подигне терет 1000kg на висину  5m? 

5. Tело масе 6kg слободно пада са висине од 50 m. Nа којо висини ће брзина тела бити 

20m/s? ( Задатак решити помоћу закона одржања енергије) 

 

Трећа група ( Ученици по азбучном реду презимена од С до Ш) 

1. Камион се креће сталном брзином 54 km/h  по хоризонталном равном путу. Колики рад 

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

2. Одредите снагу мотора дизалице која равномерно подиже терет тежине 3000 N, на висину 

12 m изнад тла за 24 s. 

3. Кинетичка енергија колица која се крећу брзином 4m/s је 20 Ј. Одредите масу колица. 

4. Лопта масе 300g  бачена је са земље вертикално навише брзином 20m/s. Колика ће бити 

њена потенцијална енергија после 1s? 

5. Teло je бачено вертикално навише брзином 10m/s. На којој висини ће његова кинетичка 

енергија бити једнака потенцијалној енергији? ( Задатак решити помоћу закона одржања 

енергије) 
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