
 

VI РАЗРЕД 

ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛАН РАД БР. 9 

 

1. Крећући се низ покретно степениште, човек сиђе за 90 s . Када низ исто степениште иде два 

пута брже, човек сиђе за 60 s . За које време човек сиђе када стоји на степеницама? 

2. Брод А је дугачак 65 m , а брод Б 40 m . Ако бродови плове реком у истом смеру, брод А 

престиже брод Б за 70 s . Ако се бродови крећу један другом у сусрет, њихово мимоилажење 

траје 14 s . Одредити брзине бродова по мирној води. 

3. Човек је одвеслао из пристаништа низ воду 20 km  и вратио се назад после 7 h . При повратку, 

на растојању 12 km  од пристаништа, срео је сплав, који је поред пристаништа прошао у 

тренутку када је он кренуо на пут. Одредити брзину чамца у односу на обалу. 

4. Удаљеност места А и Б је 38 km . Из А у Б у 10
30

 часова пошао је бициклиста крећући се 

брзином 8
h

km
.Следећег дана у 13 часова бициклиста је кренуо обрнутим смером брзином 10

h

km
. И првог и другог дана он је прешао преко моста који се налази на том путу у исто 

време. Одредити време преласка бициклисте преко моста. 

5. Бициклиста који вози брзином 10
h

km
, планира да оде у суседно место тако да тамо стигне у 

12 часова. Међутим, на пола пута поквари му се бицикл. Остали део пута прешао је пешице, 

ходајући брзином од 5
h

km
 и стигао на одређено место у 14 часова. Одредити колико 

километара је прешао и у колико часова је кренуо. 

6. Два камиона полазе из два града један другом у сусрет. У тренутку сусрета, првом камиону 

остало је још 16 часова до другог града, а другом још 9 часова до првог града. Колико је 

потребно првом, а колико другом камиону да пређу цео пут између ова два града? 

7. Два пешака полазе из места А и Б један другоме у сусрет. Први полази из А у 10
36

h и стиже у 

Б у 16
21

h. Други полази из Б у 10
30

h, а стиже у А у 15
06

h. У које време су се они срели? 

8. Воз је пошао из Ниша 15 минута касније него што је предвиђено. Зато је повећао брзину за 

20% од предвиђене брзине, за време док није надокнадио кашњење. За које је време од 

поласка из Ниша воз надокнадио кашњење? 

9. Растојање између две железничке станице је 96 km . Први воз пролази ово растојање брже за 

40 минута од другог. Брзина првог воза већа је од брзине другог за 12
h

km
. Одредити брзине 

оба воза. 

10. Воз мора да пређе 840 km  за одређено време. На половини пута воз је 30 минута задржан 

пред семафором. Да бидошао на време у одредиште воз повећа брзину за 2
h

km
. Колико се 

времена кретао воз? 


