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1. Клацкалица дужине 5m подупрта је на средини. На једном крају клацкалице седи дечак масе 20kg. 

На ком растојању од ослонца треба да седи његов отац масе 90kg да би клацкалица била у 

равнотежи?  

2. Хомогена даска масе 10kg  дужине   l  подупрта је на растојању 0.25l  од једног њеног краја. 

Коликом вертикалном силом треба деловати на том крају да би даска била у равнотежи?  

3. За крајеве хомогеног   штапа дужине 40cm обешена су два тега масе 4kg и 1kg. На ком растојању од 

тежег  тега је подупрт  штап ако је он у равнотежи када је хоризонталан?  

4. На једном  крају хомогене хоризонталне полуге је терет масе100kg. Ослонац је на растојању 20cm 

од тог краја. Коликом вертикалном силом треба деловати наниже на други крај полуге да би она 

била у равнотежи?  

5. Хомогено тело масе 70kg, висине 1.5m и ширине 1m лези на столу. На горњу ивицу делује сила 

паралелно са подлогом од 180N. Израчунати момент силе и момент  тежине тела у односу на 

ослонац. (тачка ослонца и нападна тачка силе су на  растојању h- висина тела)   

6. Терет масе 50kg је на једном крају полуге, на растојању 50cm од ослонца. На другом крају полуге 

делује вертикална сила 100N а полуга је у равнотежи. Колика је дужина полуге?  

7. Шипку тежине 10N дели ослонац у односу 2:3. На ком крају шипке делује терет тежине 15N. 

Колика силс држи равнотежу терета ако делује под углом 45
0
 на крају дужег дела шипке?  

8. На крајеве полуге од хомогеног матријала масе 2kg и дужине 2m делују две паралелне силе истог 

смера у вертикалном правцу, чији су интензитети 3N и 8N. На ком растојању од крајева полуге 

треба поставити ослонац да би иста била у равнотежи?  

9. Крајеви хомогене хоризонталне греде масе 100kg и дужине l леже на два ослонца. На растојању 1/5l 

од краја греде, на њој се налази тег масе 20kg. Наћи силе реакције у ослонцима.  

10. Лака полуга има ослонац на четвртини своје дужине. На том крају полуге је терет. Колика је маса 

терета, ако на други крај полуге треба деловати вертикалном силом 200N, да би полуга била у 

равнотежи.  


