
VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 1 

 

1. Милици је потребно       да стигне од куће до школе. Ако  прелази пола метра за 

једну секунду, колики пут пређе од школе до куће и назад? Колики пут на тој релацији 

пређе од понедељка до петка? 

2. На једној прави  леже редом три тачке А, B и C при чему је растојање између А и C 

    , а између C и B    . Нека тело полази из тачке B, иде до тачке А, а затим до 

тачке C и врати у првобитни положај (тачка B). Колики је пут при поме то тело 

прешло? 

3. Тело се креће брзином од   
  

 
 . За које време ће прећи растојање од     ? 

4. Тело се креће равномерно праволинијски и за 6 h  пређе пут од 24 km . Ако му се брзина 

повећа за 8
km

h
, колико му је мање времена потребно да пређе исти пут? 

5. Аутомобил се креће брзином од    
  

 
 и пређе неко растојање за     . За које време 

би прешао исто растојање ако би се кретао  брзином  од   
 

 
? 

6. Марко, Сара и Дуња за исто време прелазе различите путеве. Ако се Марко  креће 

брзином од     
  

 
, Сара прелази      за једну секунду а Дуња за један минут пређе 

   , ко ће од њих најспорије прећи исто растојање? 

7. Са стартне линије бициклама дуж исте стазе истовремено крећу  Игор, Петар и Звонко. 

Стаза је дужине     . Игор се креће брзином   
 

 
, Звонко    

 

 
 већом брзином од 

Игора, а Петар    
 

 
 мањом брзином у односу на Звонка. Ко ће стићи на циљ први и са 

коликим закашњењем ће стићи други односно трећи у односу на првог? 

8. Петров тата је пешице кренуо до колеге Марка чији је стан удањен      . Пошто је 

прешао       сустигао га је колима Урошев тата па су колима заједно отишли до 

Марка. Нека је просечна брзина Петровог тате док иде пешице   
 

 
, а просечна брзина 

којом Урошев тата вози   
  

 
.  Колико је времена провео на путу до Марка и назад 

Петров тата ако се кући вратио пешице? 

9. Сарина мама је пешице кренула до пријатељице Јованке  чији је стан удаљен      . 

Пошто је прешла       сустигла је колима Урошева мама па су колима заједно отишле 

до Јованке. Нека је просечна брзина Сарине маме док иде пешице     
 

 
, а просечна 

брзина којом Урошева мама вози   
  

 
.  Колико је времена провела на путу до Јованке  

и назад Сарина мама  ако је на повратку до куће довезла Урошева мама? 

10. Материјална тачка се креће равномерно праволинијски дуж једне праве на којој се 

налазе редом  таке Т, U и R при чему су растојања између тачака редом      и     . 

Ако је брзина којом се материјална тачка креће између тачака T и U    
  

 
, а између U 

и R  
  

 
, одреди време потребно да  материјална тачка пређе пут:  U-R-U-Т-U-R. 

 


