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1. Колико износи растојање између тачака путање тела које слободно пада, ако у тим тачкама 

интензитети брзина тела износе 
s

m
10  и 

s

m
20 ?  

2.Kамен слободно пада са стене и за 3s пређе прву половину пута.Одредите време за које би камен 

прешао другу половину пут.    

3. Дечак баци у празан бунар камен, брзином 
s

m
2  (хитац наниже), и он падне на дно за 3 секунде. 

Ако је брзина звука 10,5 пута већа од брзине којом је камен ударио у дно бунара, наћи време 

кретања звука до дечака.  

 

4. Тело слободно пада са висине h. Ако је познато да у току претпоследње секунде кретања пређе 

три пута веће растојање него до тада, наћи висину h. 

 

5. Са балкона, који се налази на висини 25m изнад површине земље, бачено је тело вертикално 

увис почетном брзином 
s

m
20 . Наћи време за које ће тело пасти на земљу. 

 

6. Тело се избаци вертикално увис и после 2,5s има три пута мању брзину од почетне. На којој се 

висини у том тренутку налазило тело? Да ли ће тело под наведеним условима моћи да достигне 

висину 150m? Занемарити отпор ваздуха.  

7. Тело је бачено вертикално увис брзином 60m/s.Наћи време за које ће тело пасти на земљу од 

тренутка кад је бачено са земље? 

 

8. Тело је пуштено да слободно пада са висине H=50m. Истовремено је са Земље бачено увис 

друго тело брзином 
s

m
20 . На којој висини и после ког времена ће се тела срести. 

 

9. Са висине од h=100m, прво тело се баци увис брзином од 
s

m
v 100  , а друго истовремено пусти 

да слободно пада. Наћи растојање између њих после времена t=2,5s и њихову удаљеност од Земље.  

 

10. Тело слободно пада са висине h=100m. У истом тренутку са Земље је избачено вертикално 

навише друго тело неком почетном брзином. Колика треба да буде почетна брзина да би се тела 

срела на половини висине. 


