
VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.10 

1. На тело делују две силе у истом правцу и смеру. Резултанта тих сила је 16N, а однос њихових јачина 3:5. 

Колики су интезитети ових сила? Колика би била резултанта ових сила када би деловале дуж истог правца 

у супротним смеровима? 

2. Ако је однос сила које делују на неко тело F1:F2:F3=1:3:2 при чему је збир прве и друге силе 32N, а разлика 

друге и треће 16N, одреди резултујућу силу под условом да све три силе делују дуж истог правца и у 

истом смеру. 

3. Ако је опруга истегнута силом 6N, њена дужина је 16cm, а ако се истегне силом од 9N њена дужина је 

22cm. Колика је дужина неистегнуте опруге? 

4. Колики је коефицијент еластичности опруге са слике? 

 

 

 

 

 

5. Сила од 7N истегне еластичну опругу за 2cm. Коликом силом треба деловати на опругу да би се истегла 

још за 3cm? 

6.  Три колинеарне силе чији су интезитети 12N, 6N и 9N делују на једно тело. Усмереним дужима 

представи ове силе ако је њихова резултанта 15N, при чему сили од 1N одговара 0,5cm. 

7. Сила од 20N истегне еластичну опругу за 8cm. Коликом силом треба деловати на опругу да би њено 

издужење било  2cm? 

8. Под дејством силе од 5N, опруга има дужину 10cm, а ако се на исту опругу делује силом од 15N нјена 

дужина  ће бити 14cm. Нацртати график зависности дужине опруге од силе и са графика очитати дужину 

опруге у недофирсаном стању. 

9. Дужина опруге у недеформисаном стању је 12cm. Када се на њу делује силом од 4N, њена дужина је 

14cm. Графички представи зависност дужине опруге од силе. Са графика очитај релативно издужење и 

укупну дужину опруге под дејством силе од 12N. 

10. На слици је приказано релативно издужење опруге у зависности од силе којом се на њу делује. Колико 

ће бити релативно издужење под дејством силе од 5N? Колика ће бити дужина опруге под дејством силе од 

10N, ако је њена дужина у недеформисаном стању 16cm.      

 


