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1. Тело се креће равномерно убрзано без почетне брзине. Средња брзина у трећој секунди већа је 

од средње брзине у другој секунди за 0,5 
s

m
. Колики пут пређе за прве три секунде?  

 

2. Након 40 s од проласка брода кроз пристаниште, за њим је кренуо глисер, који се креће са 

убрзањем 0,5 
2s

m
. После 40 s од свог поласка глисер је стигао брод. Наћи брзину којом се креће 

брод, ако је она константна.  

 

3. Из места А и B међусобно удаљена 30 m истовремено крену једно према другом два тела 

почетним брзинама: 15 
s

m
и 10 

s

m
. Убрзања оба тела су 0,5 

2s

m
, али се тело из А креће убрзано, 

а из B успорено. На ком растојању од А ће се тела срести?  

 

4. Дете се спусти на санкама без почетне брзине низ падину дужине 60 m за 15 s, а затим по 

хоризонталном путу пређе још 30 m до заустављања. Одреди брзину санки на крају падине и 

средњу брзину на целом путу.  

 

5. Тело се креће са убрзањем 10 
2s

m
 без почетне брзине. Наћи пређени пут ако је средња брзина у 

претпоследњој секунди кретања дупло мања него у последњој.  

 

6. Тело се креће са сталним убрзањем из неке тачке А. После 5 s брзина тела је 1,5 
s

m
, а после 6 s 

тело се заустави и крене назад. Наћи пут који тело пређе од тачке А до заустављања.  

 

7. Први вагон воза који полази из станице пролази поред посматрача 2 s. За које време ће проћи 

цела композиција која се састоји од 9 истих вагона, укључујући и локомотиву?  

 

8. Тело почиње кретање из мировања. Прве две секунде креће се са убрзањем 1 
2s

m
, затим се 1 s 

креће равномерно, потом 1 s успорава са убрзањем 1 
2s

m
и последње две секунде креће се 

равномерно. Колика је средња брзина на целом путу?  

9. Тело се креће из неке тачке А са убрзањем 4 
2s

m
. Вектори почетне брзине и убрзања су 

супротно усмерени. На растојању 10 m од тачке А тело се креће два пута у временском 

размаку од 4 s. Коликом брзином је кренуло тело из тачке А? 

 

10. Тело се креће из тачке А са сталним убрзањем. Колики пут оно пређе ако се у тачку А врати 

после 4 s?  


