
 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР.16 

 

1. Уже може да издржи терет од 200 N. Да ли се њиме може подићи челична греда запремине 

0,5m
3
? Густина челика је 7700 kg/m

3
. 

2. Маса алуминијумске шипке је 5,4 kg. Одреди масу златне шипке истих димензија. Густина 

алуминијума  је 2700 kg/m
3
, а густина злата 19300kg/m

3
. 

3. Правоугаони оловни лим дужине 4 m, ширине 1,5 m и дебљине 2 mm има масу 46,8 kg. У лиму 

је направљен отвор облика квадрата. Израчунај површину отвора. Густина олова је 11,3 g/cm
3
. 

4. Маса гвозденог одливка је 21 kg, а запремина 5 dm
3
. У току ливења у гвожђу се направила 

шупљина. Колика је запремина шупљине? Густина гвожђа је 7800 kg/m
3
. 

5. Посуду облика квадра димензија 20 cm, 30 cm и 10cm напуњена је до врха глицерином 

(провиднa течност). У посуду са дном облика квадрата странице 25 cm сипана је иста маса 

воде. До које висине је вода? Густина глицерина је 1270 kg/m
3
, а густина воде 1000 kg/m

3
.  

6. Шупља гвоздена шипка има попречни пресек облика квадрата странице 1 dm. Дужине жипке 

је 20 dm, а дебљина зидова је 10 mm. Колике су маса и тежина шипке: а) на Земљи, б) на 

Месецу? Густина гвожђа је 7800 kg/m
3
. 

7. Две једнаке чаше напуњене су са по 5 ml живе. Укупна маса напуњених чаша је 196 g. Затим 

се из сваке чаше одлије по 2 ml живе у трећу исту такву чашу. Колика је маса све три чаше са 

живом? Густина гвожђа је 13600 kg/m
3
. 

8. На једном тасу уравнотежених теразија налази се мензура са 300 ml воде. Из мензуре се одлије 

100 ml воде, а долије 150 ml течности која се не меша са водом тако да су теразије поново у 

равнотежи. Одреди густину непознате течности ако је густина воде 1000 kg/m
3
. 

9. Маса празне чаше је 30 g, маса чаше пуне водом је 100 g. Колика је запремина живе коју треба 

сипати у исту такву чашу па да маса опет буде 100 g? Густина живе је 13600 kg/m
3
. 

10. Маса празне мензуре је 60 g . Ако се у њу сипа течност запремине 4 3cm , маса је 65 g . Затим се 

у ту течност потопи  тело масе 11 g . При томе се ниво течности у мензури попне до цртице 

која означава 6,2 3cm . Израчунај густину течности у мензури и густину тела потопљеног у ту 

течност. 

 


