
VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.11 

 

 

1. На тело делују четири колинеарне силе NFNFNFNF 3,4,5,8 4321  . Свака од ових 

сила може деловати у два различита смера. Наћи све могуће вредности резултанте ових сила. 

 

2. Раја, Гаја и Влаја надмећу се у надвлачењу конопца са Рилетом, Гилетом и Милетом. Раја може 

повући силом од 30N, Гаја два и по пута већом силом од Раје, а Влаја два пута мањом силом од 

Гаје. У другој екипи, сви чланови вуку истим силама од по 40N. Ко побеђује у надвлачењу 

конопца и колика је резултанта сила које делују на конопац? Ко ће победити ако Раја пређе у 

другу екипу и колика је тада резултанта сила? 

 

3. Када на опругу делује сила F  дужина опруге је 17 cm. Ако на њу делује три пута већа сила, 

дужина опруге је 21 cm. Колика је дужина недеформисане опруге? 

 

4. Под дејством силе од 3 N опруга има дужину 12 cm, а под дејством силе супротног смера од 6 

N, дужину од 10 cm. Колика је дужина опруге када на њу не делује сила? 

 

5. Ако опругу оптеретимо силом од 40 N, она ће се издужити за 5 cm. Одредити издужење ако 

истом силом оптеретимо две такве опруге: а) везане једна за другу, б) везане једну поред друге. 

 

6. Ако на недеформисану опругу делују две силе, опруга се истегне за 3cm. Када би једна сила 

променила смер, опруга би била истегнута за 1cm. Колико пута је једна од тих сила већа од 

друге? 

 

7. Тело тежине 24N истегне опругу за 2cm. Тело непознате тежине истегне опругу за 4cm више 

него претходни тег. Одредити тежину другог тега. 

 

8. Тег тежине 36N истегне опругу за неку вредност Δl. Када на ту исту опругу окачимо други тег 

чија је тежина 63N, опруга ће се истегнути за 3cm више него у првом случају. Одредити 

истезање опруге у првом случају. 

 

9. Два тега чији је однос тежина 1:4, окачена о опругу истежу је Δl1 = 10mm. Када теговима 

окаченим о опругу додамо још један лакши тег опруга се истегне за Δl2, а када додамо тежи 

опруга се истегне за Δl3. Израчунати истезања опруга Δl2 и Δl3. 

 

10. Два тега чији је однос тежина 1:3 обешена су истовремено о опругу и она се истегла за Δl1 = 

0,02m. Ако теговима на опрузи додамо још један тег који има тежину једнаку половини тежине 

већег тега опруга се истегне за Δl2. Уколико додатни тег скинемо и уместо њега ставимо тег 

који има тежину једнаку двострукој тежини мањег тега. Опруга се истегне за Δl3. Одредити 

истезања опруга Δl2 и Δl3. 

 


