
24. РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА               

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (18.март 2017) 

                                                                 I   РАЗРЕД 

1. Између двије тачке које се налазе са исте стране обале, на међусобном растојању од km140 , 

усмјерен  је моторни чамац који иде низ ријеку и прелази то растојање за h5 , а кад се креће уз 

ријеку за h12 . Одредити брзину протјецања ријеке и брзину чамца у односу на воду.   

 

2. Тијело је бачено вертикално увис  са неке висине у односу на површину Земље. Почетна брзина 

тијела је sm /30  . Одредити  брзину тијела након s10  и укупни пређени пут за то вријеме.  

( 2/81.9 smg  ) 

 

3. Тијело тежине NQ 201   се налази на путу који са основом гради угао од 
030  и са подлогом 

има коефицијент трења 2.0k . Друго тијело тежине NQ 502   је везано концем који је пребачен 

преко котура и слободно виси (слика 1).  Одреди убрзање тијела и силу затезања конца.  

( 2/81,9 smg  )   

 

4. На ваљку полупречника m1.0  момента инерције 23109 mkgI   намотано је уже на чијем крају 

виси тег масе kgm 1.0  који се налази на висини m5.4  изнад Земље (слика 2). Ваљак ротира без 

трења. Колико обртаја направи ваљак за st 5  након пуштања тега.  ( 2/10 smg  ) 

 

5. Три тијела маса 321 ,, mmm  везана су ужетом као на слици 3. Колика треба да буде маса 3m   да 

би тијело масе kgm 32   кренуло уз стрму раван. Коефицијент трења између  тијела масе  2m  и 

стрме равни је 2.0k , а маса kgm 11  . Угао стрме равни  је  
030 . Трење у котуровима 

занемарити. 

                               
 Слика 1 Слика 2 Слика 3 
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РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА ЗА I РАЗРЕД 

 

1.   

htkms 5,140  . Ако моторни чамац иде низ ријеку, онда је брзина кретања у односу на обалу  једнака 

збиру брзина чамца и ријеке RC vvv 1  (1) . Растојање од km140  се пређе за h5 , па је брзина чамца 

smhkmhkmvtsv /78.7/285/140,/ 11  . (2)   

htkms 12,140  . Ако се моторни чамац  креће уз ријеку, онда је његова брзина кретања према обали  

једнака разлици брзина чамца и ријеке RC vvv 2  (3) . Растојање од km140  се пређе за h12  па је брзина 

чамца према обали smhkmhkmvtsv /24.3/67.1112/140,/ 22  . (4)    

Сабирањем једначине (1) и (3) добијамо израз за брзину чамца, 2/)( 21 vvvC  ,  што након замене 

добијених бројних вредности (2) и (4), коначно даје: smvC /51.5  . Из (1) налазимо брзину ријеке као 

CR vvv  1 , односно smsmsmvR /27.2/51.5/78.7  .   

2.  

Тијело се креће равномерно успорено до висине H све док му брзина не постане једнака нули. Дакле, 

gHvv 22

0

2  , односно gHv 20 2

0  , одакле је mgvH 87.45)2(2

0  .   

Вријеме за које достигне ову висину дато је са 22gtH   (2). Комбинујући (1) и (2), тј. )2(2 2

0

2 gvgt  , 

добијамо да је: sgvt 06.30  .   Тијело се за исто вријеме, за које достигне висину H, врати у положај из 

којег је избачено тако да  имамо да је sgvtt 12.622 01  .  Преостало вријеме за кретање тијела је 

ssstst 88.312.61010 12  .  Преостали пут на доле тијело се креће убрзано са почетном брзином 

која је једнака крајњој брзини којом се тијело вратило, тј. 

mmssmssmhgttvh 84.7340.116288.381.988.330,2 2222

0  , mh 24.190 .  Укупни 

пређени пут при кретању тијела је mhHsu 98.2812  ,  док је брзина тијела након s10 дата изразом: 

gtvv  0 . Након замјене бројних вредности добијамо: 

smssmsmv /06.6888.3/81.9/30 2  .    
3.  

На тијело масе 2m  дјелују, према слици, тежина тијела 2Q  и сила затезања 

T , тако да према II Њутновом закону можемо писати: TQam  22 . (1)   

На тијело масе 1m  дјелују силе TF ,1  и trF , тј. trFTFam  11 .  (2)  

Сабирањем једначине (1) и (2) имамо trFFQamam  1221 )( ,  одакле 

је убрзање система тијела једанко )/()( 2112 mmFFQa tr  . (3)  Са 

слике можемо писати следеће: sin11 QF  , cos1kQFtr  . (4)   Заменом 

израза (4) у (3) добијамо )/()cossin( 21112 mmkQQQa   , што 

након замене бројних вредности за убрзање даје: 
2/92,7 sma  . Из 

једначине (1) налазимо силу затезања као agQQamQT )/( 2222  , 

или уврштавањем бројних вредности NNNsmsmNNT 63.937.4050/92.7)/81.9/55(50 22  , 

односно NT 63.9 .   
4.  

Задато је ?,/10,5,5.4,1.0,1.0,109 223   nsmgstmhmRkgmmkgI . 

Користећи једначину кретања тијела и израз за момент силе који дјелује на ваљак и ротира га, може се 

одредити убрзање тијела. Наиме, можемо писати: RFIMFmgma zz  , ,  (1)  односно  



RFRIaRFI zz  / , тј. 
2/ RIaFz  . (2)  Заменом једначине (2) у прву једначину система (1) имамо: 

2222 /1)//(/,/ smRImmgamgRIamaRIamgma  .  Време падања тега са ове висине је 

saht 3/20  . Како је 0tt  , онда је пређено угаоно растојање 

дато изразом: radRatt 45)2/(2/ 2

0

2

00   .  

Угаона брзина ваљка у тренутку када тијело додирне подлогу се 

рачуна по формули 00 t  . Како је 00  , онда је .0t   

С друге стране је RaRa /  , па је 0/ tRa   или 

srad /303)1.0/1(  .  

Када тијело падне на подлогу ваљак се обрће равномјерно 

константном угаоном брзином па угаони помјерај налазимо као 

,,/ tt   тј. radssrad 60)35(30  . Према 

томе, укупан угаони померај једнак је 

radradradU 10560450  . С друге стане важи: 

nttntU  2/2  , тј. nU 2 , одакле налазимо број обртаја као )2/( Un  . Коначно након 

замене бројних вредности добијамо: 7.16)14.32/(105  radradn обртаја, тј. 7.16n обртаја.  

Дакле, ваљак направи 7.16  обртаја од тренутка пуштања тега, тј. за вријеме од 5 секунди.  

5.  

?,30,2.0,3,1 3

0

21  mkkgmkgm   

На тијело масе 2m  на стрмој равни дјелују силе чији збир представља отпорну силу OF , која је дата 

следећим изразом: 21 TTFF trO  .  Са слике се јасно види да је  coscos 111 gmFzT z  , gmFz 11  , 

sin22 gmT  ,   sin,cos),( 112212 gmNgmNNNkFtr  ,  

)sincos( 12  gmgmkFtr    односно  

 sincos)sincos( 2112 gmgmgmgmkFO  .  

На кретање тијела масе 2m  уз стрму раван дјелује сила 

затезања 3zF . Услов да тијело крене уз стрму раван је да 

Oz FF 3 , при чему је сила затезања једнака gmFz 33  . 

Дакле, 

 sincos)sincos( 21123 gmgmgmgmkgm  ,  

односно 

 sincos)sincos( 21123 mmmmkm  ,  или након 

замене бројних вредности имамо 
0000

3 30sin330cos1)30sin130cos3(2.0 kgkgkgkgm   

kgkgkgkgkgm 78.25.0386.01)5.0186.03(2.03  .   

Према томе, тијело масе 2m се може кретати уз стрму раван 

ако је маса тијела 3m  већа од kg78.2 .       


