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I разред 
 
1. Еластична лоптица је бачена вертикално увис почетном брзином vo. Након 
достизања максималне висине Но=10 m лоптица је одскакала од хоризонталне подлоге 
и то тако што је досезала максималне висине αНк, где је α=0.75 и к=0, 1, 2,....Пронаћи 
укупно време кретања лоптице као и укупни пређени пут. За бесконачну геометријску 
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2. Права хомогена греда дужине L=2Rµ  ослоњена је  о непомични полуваљак 
полупречника R  и о хоризонтални под (слика 1). Коефицијент трења између греде и 
пода као и између греде и полуваљка је исти и износи µ. Ако се греда, ослоњена на 
полуваљак под углом од α=30° у односу на хоризонталну раван налази у статичкој 
равнотежи, пронаћи вредност коефицијента трења.                                                    (15 б.) 
 
3. Танка хомогена шипка, која мирује на гладком столу, је ударена у некој тачки А, 
(што је  представљено на слици 2) у хоризонталном правцу нормално на шипку. 
Показати: а) да ће се после удара шипка вртети око вертикалне осе која пролази кроз 
тачку О, при чему, ако је трење занемарљиво важи однос s1⋅s2 = Ic/m, где је m-маса 
шипке, Ic=m⋅l2/12 момент инерције шипке у односу на на осу која пролази кроз центар 
масе шипке С,  s1 растојање тачке А од С , а s2 растојање тачке О од С, а l дужина 
шипке. б) шта ће се десити ако се шипка удари у тачки О, нормално на шипку?                         
ц) где ће се налазити оса ротације шипке  ако се иста удари на крају шипке (такође 
нормално на шипку)?                                                                                                      (20 б.) 
 
4. Два котура приказана на слици 3, су круто спојена и могу слободно да ротирају око 
исте хоризонталне осе која пролази кроз центре котурова. На котуру је намотан лак, 
неистегљив и идеално савитљив конац а на крају једног конца је закачено тело масе 
m1=4 kg, а на крају другог је закачено тело масе m2=m1/2. Коефицијент трења између 
стрме равни и тела масе m2 је µ=0.3 а угао нагиба стрме равни износи ϑ=30°. Ако су 
масе котура М1=m1 и M2=4m1 a однос полупречника R2/R1=2, одредити убрзање тела 
масе m1 као и силе затезања у концима. Момент инерције цилиндра у односу на осу 
нормалну на раван основе а која пролази кроз центар  је Ic=mR2/2.                           (20 б.) 
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5. У циљу одређивања убрзања тела које се  котрља низ стрму раван, постављен је 
следећи експеримент. Котрљање куглице је праћено  системом који се састојао од:  
1) дигиталне камере 2) процесорског дела који је обрађивао дигиталне податке  
3) дисплеја који је приказивао тренутну брзину куглице са поузданошћу  од 0.1 m/s. 
Мерене су тренутне брзине које је тело поседовало након пређеног унапред задатог 
растојања и то по три пута за свако пређено растојање. У табели 1. су представљени 
резултати мерења  физичких величина. 

 а) нацртати график ове зависности 
 б) наћи теоријску зависност између мерених физичких величина   
 ц) користећи методу најмањих квадрата или график, израчунати убрзање тела и 

његову  апсолутну грешку 
 
 
  

  s [m] 2 4 6 8 10 12 
  5.9 8.4 10.3 11.6 13.1 14.3 
  vi [m/s] 5.8 8.0 10.3 11.9 12.9 14.5 
  5.6 8.2 10.0 11.5 13.0 14.3 

   
                                                                    Tабела 1.                                    (25 б.) 

 
 
 

Задатке припремио: Сава М. Д. Галијаш 
Рецензент: Александар Срећковић 

Председник комисије: Мићо Митровић 
 


