
 ТРЕЋИ КОНТРОЛНИ ТЕСТ ИЗ  

ФИЗИКЕ ЗА VII РАЗРЕД 
Освојен број поена  

Име и презиме ученика 

 
оцена 

 
I 

ГРУПА 

 

1. Када је тело у равнотежи?  Колико врсти равнотежа постоје и сваку посебно 

објаснити? 

2. Објанити како настаје сила потиска у течностима? Како се израчунава сила 

потиска? (Написати образац и објаснити величине) 

3. Дечак помоћу лаке полуге дугачке 4 метра подиже терет тежине 2000 N тако да је 

полуга у хоризонталном положају. Сила којом дечак делује на полугу удаљена је  

од осе ротације 3 метра. Коликом силом дечак делује 

на полугу. 

4. На оба крака крана делују силе које су у равнотежи. 

Терет има масу 2000 kg. растјање од ослонца до тачке 

вешања терета је 12 метара. Контратег је од ослонца 

удаљен 5 метара. Ако занемаримо масу кракова, 

колко треба да буде маса контратега да би кран био у 

равнотежи? 

5. Сплав облика правоугаоника дуг је 4,2 метара, а широк је је 6,5 метара. Када коњ 

стане на сплав он урони још 2,5 cm у воду. Колика је тежина коња? Густина воде је  

1000 kg/m
3
. 
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II 

ГРУПА 

 

1. Написати једначину равнотеже двостране полуге и објаснити сваку величину која 

се налази у једначини? Који услов мора да буде испуњен да би двострана полуга 

била у равнотежи?   

2. Како гласи Архимедов закон? Објаснити када ће тела да пливају, када ће тела да 

тону и када ће да лебде. (детаљно образложити) 

3. Дечак помоћу лаке полуге дугачке 5 метра подиже терет тако да је полуга у 

хоризонталном положају. Сила којом дечак делује на полугу удаљена је од осе 

ротације 3 метра и износи 300 N . Коликa је тежина терета. 

4. За мерење масе намерница на пијацама користи се 

мерило које се назива кантар. То је полуга са 

градуисаном скаом коју треба уравнотежити као 

што је приказано на слици. Ако су дужине крака 

а=50 cm и b=5 cm и ако тег А има масу 200 грама 

колико мора да буде маса тега Б да би кантар био у 

равнотежи? 

5. Запремина сферног балона испуњеног хелијумом је 5000 м
3
. маса материјала – 

ужади корпе, од кога је балон направљен износи 150 kg. Одредите највећу могућу 

масу терета који балон може да понесе. Густина хелијума је 0,16 kg/m
3
, а густина 

ваздуха је 1,25 kg/m
3
 . 


