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1. Одредити убрзање тела и силу затезања нити у систему ако је m1= 250 g, m2 = 400 g, а 

коефицијент трења између тела m2 и стола је 0,03. 

 

2. Колико је убрзање тела на стрмој равни нагиба 30
0
, ако је коефицијент трења 0,3? 

 

3. Колики је коефицијент трења између тела и стрме равни нагиба 30
0
, ако се тело низ ту 

раван креће равномерно? 

 

4. Тело се спусти низ глатку стрму раван нагиба 60
0
 за дупло краће време него низ храпаву 

раван истог нагиба и исте дужине. Колики је коефицијент трења између тела и храпаве 

равни? 

 

5. Цигла клизи низ кров нагнут под углом 45
0
. Прешавши растојање 40 cm (без почетне 

брзине), она добија брзину 2 m/s. Колики је коефицијент трења? 

 

6. На хоризонталној дасци масе 30 kg лежи тело масе 10 kg. Коефицијент трења између тела и 

даске је 0,08, а између даске и подлоге 0,1. Колика је максимална сила статичког трења 

између тела и даске, а колика између даске и подлоге? 

 

7. Плочица равномерно клизи низ стрму раван нагибног угла 30
0
. Одредити максималну 

висину до које ће доћи плочица, ако јој се саопшти брзина v0 = 20 m/s уз стрму раван. 

 

 

8. Тело масе m креће се низ стрму раван нагиба 45
0
 и у првој секунди пређе пут од 2,5 m. 

Одредити коефицијент трења између тела и подлоге стрме равни. 

 

9. Три су тела међусобно спојена нитима. Колике су силе затезања Т1 и Т2 ових нити, ако је 

кеофицијент трења између подлоге и тела 0,1? Познато је m1 = 2 kg; m2 = 4 kg; m3 = 6 kg; Т3 

= 24 N. 

 

 

10. Композиција која се састоји од 20 вагона (заједно са локомотивом) истих маса од по 20 t, 

креће се равномерном брзином 54 km/h и почиње да кочи. Одредити зауставни пут, ако је 

коефицијент трења 0,25. За колико ће се повећати зауставни пут ако му кочнице откажу на 

три вагона? 


