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1. Мотоцикл масе 180 kg, полази из мировања и за време од 5s достиже брзину 25
s

m
.коефицијент 

трeња је 0,5.израчунати вучну силу мотора?  

2.  На аутомобил масе 2t почиње да делује вучна сила мотора 9,2kN . Израчунати убрзање 

аутомобила, ако је коефицијент трења 0,4?  

3. Аутобус масе 3t креће се равномерно убрзано без почетне брзине и за 5s пређе 10m. Израчунати 

убрзање аутобуса и вучну силу мотора ако је коефицијент трења 0,4?  

4. При брзини 15
s

m
 возач аутомобила почиње да кочи. Израчунати време за које ће се аутомобил 

зауставити ако је коефицијент трења 0,3? 

5. Два тела масе од 500g и 800g везана су неистегљивим канапом. Kоефицијент трења између тела и 

подлоге је 0,4. Колико је убрзање тела ако се тела вуку силом од 7,8N?   

6. Возач мотоцикла при брзини 18
s

m
 је угледао семафор и почео да кочи. Колики је његов 

зауставни пут, ако је коефицијент трeња 0,6? 

7. Последњи вагон се откачи од композиције воза, затим настави дасе креће равномерно успорено и 

за 20s прелази пут 20m до заустављања.Одреди брзину и коефицијент трења  вагона непосредно 

пре него што се откачио. Кретање се одвија по правој хоризонталној прузи. 

8. Тело се креће по глаткој подлози брзином 10
s

m
 . Када пређе на другу подлогу, заустави се након 

20с. Колики је коефицијент трења између тела и друге  подлоге?  

9. Трамвај полази из станице са сталним убрзањем   0,5
2s

m
. Након 12s искључи се мотор и трамвај 

равномерно успорава до заустављања. Наћи максималну брзину коју достигне трамвај токоим 

свог кретања и укупан пут који пређе ако је коефицијент трења 0,01. 

10. Парна локомотива на хоризонталном делу пута дужине 600m развија константну силу вуче 

147кN. Брзина композиције расте од 36
h

km
 до 54

h

km
.Одредити силу трења , сматрајући да је 

константна. Маса воза износи 1000t.  


