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1. Тело масе 2kg почне да пада са висине низ стрму подлогу висине 200m, где му је саопштена почетна 

брзина 198
s

m
 са смером наниже. Тело падне у песак и пропадне 5dm у њега. Израчунати средњу силу 

отпора песка.  

2. Аутомобил масе 2т креће се уз брдо,  нагиба 4м на сваких 100m пута. Коефицијент трења између 

точкова и пута је 0,08. Колики су извршени рад и снага мотора аутомобила ако пут од 3км аутомобил 

предје за 4min?  

3. Дате су две редно везане опруге са коефицијентима к1и к2. Колики је минималан рад који је потребно 

уложити да би се систем опруга истегао за h?  

4. Суд у облику коцке, ивице a , напуњен је водом до половине. Коцка належе једном својом страном на 

хоризонталну подлогу. Колики је рад потребно уложити да би се коцка окренула око око своје ивице? 

5. Тело масе 400g бачено је вертикално навише почетном брзином 22
s

m
. Након достизања највише 

тачке пада не земљу и у тренутку удара достиже брзину 1
s

m
. Израчунати рад силе отпора ваздуха и 

максималну висину коју је тело достигло. 

6. Капљица воде масе 0,08g пада са висине 80m. Због испаравања, маса капи се смањује брзином 

0,005
s

g
. Колике ће јој бити кинетичка и потенцијална енергија после 3s од почетка падања?  

7. При испитивању аутомобилског мотора добијена је зависност снаге мотора од времена, као на датом 

графику. Са графика SZ-07-19-07 одредити рад који је мотор извршио током испитивања. 

 



8. Хеликоптер се подиже са површине Земље вертикално навише са убрзањем 2,5
2s

m
. После 7s од 

почетка подизања, из хеликоптера испадне предмет масе 800kg. Колика је кинетичка енергија предмета 

у тренутку удара у Земљу?  

9. При сагоревању 1kg бензина у мотору аутомобила ослободи се93МЈ енергије.Наћи коефицијент 

корисног дејства мотора при константној брзини од 100km/h троши 8l бензина на сваких 100km пута. 

Снага коју мотор овом приликом развија јe 3 43кW, густина бензина је 800
3m

kg  
 

10. Метак масе 6,2g је испаљен из пиштоља вертикално навише почетном брзином 394
s

m
. Колика је 

укупна механичка енергија метка а колика потенцијална енергија после 13s?  


