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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VII разред  I група 

 

1. Одредити вучну силу која делује на тело масе 5 kg и саопштава му убрзање од 2
2s

m
 . 

Коефицијент трења између подлоге и тела је 0,4. 

2. Тело је бачено вертикално наниже почетном брзином 10
s

m
. Тело пада 2 s. Одреди: 

а.) брзину при удару о тло 

б.) висину са које је тело бачено 

3.  Стрела, испаљена вертикално навише брзином 40
s

m
, погодила је циљ после 2s. На којој висини 

се налазио циљ и коликом брзином га је стрела погодила? 

      4.  На једном крају хоризонталне лаке полуге је терет масе 100 kg. Ослонац је удаљен 0,5 m од тог         
краја и 1,5 m од другог краја полуге. Коликом силом у вертикалном правцу треба деловати на 
другом крају да би полуга била у равнотежи? 

       5.  Тежина јабуке у ваздуху је 2,9 N. Уроњена у воду она има тежину 0,9 N. Колика је густина 
јабуке? 

 

 

 

 

О.Ш. „КАРАЂОРЂЕ“ '' – Горњи Матејевац 01.03.2011 

ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VII разред  II група 

 

1. Одредити силу трења којом подлога делује на тело масе 10 kg. На тело делује вучна сила од 50 N 

и саопштава му убрзање од 2,5 
2s

m
. 

2. Камен масе 1 kg пада са ивице бунара без почетне брзине. Израчунати на којоj дубини се налази 
вода ако камен пада 3s. 

3. Играч бејзбола бацио је лоптицу вертикално навише. Почетна брзина лоптице износила је 
s

m
12 . 

Колико је времена протекло од почетка кретања до тренутка када је лоптица била у највишој 
тачки путање? До које је максималне висине лоптица стигла? 

4. На једном крају лаке полуге дужине l  је терет. Ослонац полуге је на растојању 
5

l
 од тог краја. 

На други крај полуге треба деловати вертикалном силом 98 N да би систем био у равнотежи. 
Колика је маса терета? 

5. Лопту масе 2 kg и запремине 3 dm3  заронимо у воду. Да ли ће лопта испливати на површину 
воде ако је пустимо? Докажите то рачунски. 

 


