
VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 8 

1. Аутомобил стоји на удаљености 200m од куће. Иза аутомобила, на удаљености 400m од њега, стоји 

аутобус. Аутомобил крене равномерно праволинијски ка кући брзином 54
h

km . Пола сата после њега, 

крене и аутобус у истом смеру брзином 72
h

km . После ког времена од поласка аутомобила ће аутобус 

стићи аутомобил, колике су путеве прешли до тог тренутка и колико су удаљени од куће? 

2. Аутомобил прелази прву четвтину пута брзином 54
h

km , а другу четвртину пута брзином 72
h

km . На 

преосталом делу пута, четвртину времена кретао се брзином 72
h

km , а преостале три четвртине 

времена на том делу пута, кретао се брзином 36
h

km . Израчунати средњу брзину аутомобила на целом 

путу. 

3. Из места А и Б истовремено полазе два аутомобила један другом у сусрет једнаким брзинама 40
h

km . 

Други аутомобил стиже у А и без задржавања истом брзином се врати у место Б. Први аутомобил 

стигне у Б и без задржавања крене према А промењеном брзином, стигне у А, опет промени брзину 

тако да она сада износи 
2

3  брзине којом је почео кретање први пут из А, тако да у место Б оба 

аутомобила стигну истовремено. Одредити брзину првог аутомобила на деоници пута од Б до А. 

Кретање представити графички. 

4. Растојање између места А и Б је 50km. Из места А бициклиста се креће сталном брзином 10
h

km  ка 

месту Б. Истовремено из Б, њему у сусрет креће се други бициклиста брзином 15
h

km . 

a. Нацртати график пута у зависности од времена и на основу њега одредити место и 

време сусрета. 

b. Одредити временски интервал за који бициклиста из Б касније стиже у А него 

бициклиста из А у Б. 

5. Један возач је својим аутомобилом прешао  50.000km  и при том је сваки од точкова (4 погонска и 1 

резервни) прешао једнак број километара. Колико километара је прешао сваки точак? 

6. Атлетичари брзо-ходачи истовремено крећу са старта. Први има  10%  краћи корак од другог, али за 

исто време направи  10%  више корака од другог. Ко ће победити у тој трци ? 

7. Марко и Јанко крену истовремено из места А ка месту Б. Од А до Б има 6km. Марко иде брзином 4km/h, а 

Јанко 5km/h. Када је Јанко дошао на крај пута (у Б) пође натраг. На којој ће удаљености од места А срести 

Марка ? 
8. Два села удаљена су 12km. Пешак је пошао из првог села у 9h25min и стигао у друго село у 13h15min. 

Сутрадан се вратио, али је кренуо у 11h и стигао у 14h40min. Одредити на којем растојању од његовог села се 

налази место на путу којим је пешак прошао у оба дана у исто време и у колико часова је пролазио поред тог 
места ? 

9. Прешавши једну половину пута између градова, возач камиона је повећао брзину за 25%, па је стигао  пола 

сата раније. За које време је прешао растојање између градова? 
10. За једним аутомобилом пола сата касније из истог места крене други аутомобил и стигне га за 2,5 часова. 

Аутомобили настављају у истом смеру и након још 1,5 часова, други аутомобил је 24km испред првог. 

Одредити брзине аутомобила. 


