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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VI разред  I група 

1. Столар треба да постави ламперију у соби која има следеће димензије: дужина собе износи а=4,5 

метра, ширина собе је б=3,4 метра а висина собе је h=2,3 метара. На прозорима и вратима се 

не поставља ламперија Површина коју заузимају прозори је 3,5 m
2
 , док врата заузимају 2 m

2
  . 

Колика је површина ламперије потребна  да се обложи соба? 

2. Акваријум за рибице има димензије: дужина а=0,7 метра, ширина б=0,4 метра а висина h=0,6 

метара. Колико литара воде је потребно да би се напунио акваријум? 

3. Милан је хтео да измери своју масу. То је и учинио на четри различите ваге. Масе су уписане у 

табели. Одредити средњу вредност масе, апсолутну грешку и релативну грешку и резултат 

написати у облику m=(msr±Δm)kg (δm). 

1 2 3 4 

45,5 kg 46,4 kg 44,8 kg 45,3 kg 

Tabela 1 

4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? (Заокружи тачан одговор 

а или б или ц или  д). 

а) метар, килограм и паскал                                     ц) метар, њутн и секунд 

      б) метар, килограм и келвин                                  д) секунд, килограм и паскал 

 

      5. Фудбалска утакмица траје два полувремена по 45 минута а пауза измећу полувремена је 15 

минута. Колико траје фудбалска утакмица у: а) минутима, б) секундама ц) сатима 

 

 О.Ш. „КАРАЂОРЂЕ“ '' – Горњи Матејевац 09.03.2012 

ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VI разред  II група 

1. Дошао је мајстор да стиропором обложи вашу кућу.Куће се облажу стиропором да би се зими 

ефикасније грејале. Површина једне табле стиропора је 0,5м
2
. Куђа има следеће димензије: 

дужина куће износи а=9,5  метра, ширина куће је б=8,4  метра а висина куће је h=6,4  метара. 

Кућа има шест прозора и једна улазна врата. Површина прозора је 1,4 м
2
 а површина врата је 2 

м
2
. на прозорима и вратима се не поставља стиропор. Колико табли стиропора је потребно 

купити да би се обложила кућа? 

2. Унутрашњост товарног простора вагона има следеће димензије: дужина а=12,8 метра, ширина 

б=2,8 метра а висина h=2,1 метара. Ако један кубни метар (м
3
) угља има масу 750 килограма, 

колико тона угља може да се превезе вагоном?  

3. Милан је хтео да измери своју висину. Висину  је измерио на четри различита места. Висине су 

уписане у табели. Одредити средњу вредност висине, апсолутну грешку и релативну грешку и 

резултат написати у облику h=(hsr±Δh)m (δh). 

1 2 3 4 

1,52 m 1,54 m 1,55 m 1,53 m 

4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? (Заокружи тачан одговор 

а или б или ц или  д). 

а) метар, килограм и паскал           ц) кандела, ампер, килограм 

б) мол, ампер, паскал                     д) секунд, килограм и паскал 

5. Недеља има седам дана. Израчунати колико је то сати, минута и секунди. 


