
ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима.
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ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

ФИЗИКА

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа,
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   110 интерактивних тематских алатки и игара 
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима 
да лакше савладају градиво и визуелно 

им приближити различите појмове, 
појаве, законе физике...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света 
и историјске личности.

Интерактивни алати 
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

Решавајући 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.
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ПИТАЊА:
1.  Шта је струја? 

2.  Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3.  Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4.  Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5.  Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6.  Шта су извори струје?

7.  Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8.  У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
варајућих елемената струјног кола. Означи технич
ки смер струје и нацртај шему овог струјног кола. 

9.  Да ли су у колу са слике 4.53 сијалице веза-
не редно или паралелно? Објасни. Означи 
технички смер струје и нацртај шему овог 
струјног кола.

С Л И К А  4.  52.

К А  4.  53.

176

10. Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

11.  Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?

12.  Амперметар се у електрично коло везује:

      a) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор.

13.  Волтметар се у електрично коло везује:

      а) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор. 177177

a) б) в)

14.  Означи слику на којој су 
амперметар и волтметар 
исправно повезани.

15.  Од чега зависи електрична отпорност проводника?

16.  Како се мења електрична отпорност проводника ако се:

        а)  површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 
дужини;

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

17.  Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

18.  Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

19.  Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?

20.  Шта су електролити?

21.  Наведи слободне наелектрисане честице у гасовима.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Када мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би поква-

рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. 

2.  Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). 
Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на 
веома високом напону?

С Л И К А  4.  54.

ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:
1. 1. 1. 1. Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? 

2. 2. 2. 2. Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3. 3. 3. 3. Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4. 4. 4. 4. Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5. 5. 5. 5. Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6. 6. 6. Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?

7. 7. Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.
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в)в)в)в)

површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?
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На почету сваке области 
налазе се Важни 
појмови који ће 

бити обрађени 
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом 
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици 
на једном месту имају 
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно је знати да... 
је за оне ученике који желе 
да сазнају више.

Огледи су од посебног 
значаја и захваљујући 
њима ученици ће, корак 
по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики научници 
представља кратак приказ 
биографије научника 
који су заслужни за развој 
дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
ученицима дају 
информацију на шта треба 
да обрате пажњу.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили 

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на почет-

ку сваке области дат је кратак преглед градива, важне 
формуле и математички подсетник. Затим следе ре-

шени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин и 

кроз огледе ученицима се приближавају физички закони 

и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен је 

огледима, занимљивостима, кратким биографија-
ма физичара, пројектима и домаћим задацима. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић, 
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког 
и вишеструког избора, допуњавање, 
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења 
свих задатака.

РСД , мек повез490
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На почету сваке области 
налазе се 
појмови

бити обрађени 
у лекцијама.
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ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: 

математички подсетник. Затим следе ре-
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кратак преглед градива
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ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
електричне појаве, електрична 

сила, електрично поље, електрон, 

наелектрисавање трењем, 

наелектрисавање додиром, 

неутрализација, наелектрисање, 

проводник, изолатор, Закон одржања 

наелектрисања, електроскоп, 

електрометар, електростатичка 

индукција, електрофор, елементарно 

наелектрисање, Кулонов закон, 

електростатика, јачина електричног 

поља, линије електричног поља, 

напон, муња, гром.

3.  ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЉЕ

  Супстанција је облик материје од к
ог су 

изграђена физичка тела. Сва позна
та 

супстанција састоји се од атома и м
олекула.

  Интеракција је узајамно деловање два тела. 

  Трећи Њутнов закон: силе које се јављају 

при узајамном деловању два тела једнаке 

су по интензитету, истог су правца
, а 

супротног смера.

  Гравитационо поље је физичко поље којим 

се остварује гравитационо деловање.

  Јачина гравитационог поља  једнака је 

гравитационој сили  по јединици масе тела 

m ( ). 

  Механички рад је физичка величина к
оја је 

директно сразмерна интензитету си
ле која 

делује на тело и путу који тело при
том 

пређе у правцу деловања силе.

  Кинетичка енергија је енергија коју
 тело има 

услед свог кретања.

  Потенцијална енергија јавља се услед 

интеракције телa (делића тела) и пр
омене 

њиховог узајамног положаја. 

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака 

збиру кинетичке и потенцијалне ене
ргије

(E = Ek + Ep), константна је.

ПРОЈЕКАТ: 
1) Електрофор и Лајденска боца

2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“

ПОДСЕТНИК
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ПОДСЕТНИК

На почетку сваке области налази се Подсетник 
у којем су наведени најважнији појмови 
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива 

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује 
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПОНОВИМО УКРАТКО:

Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се електри-
чне појаве. Сила која се притом јавља је електрична сила.

Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено 
се привлаче.

Наелектрисавање и разелектрисавање (неутрализација) су процеси пре-
ласка електрона с једног тела на друго.

Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела 
назива се наелектрисање или количина електрицитета .

Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна 
вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

Наелектрисање тела q је целобројни умножак елементарног наелектрисања 
е и износи: q = n ∙ e, где је n = np – ne, np је број протона, а ne број електрона у телу. 

Проводници су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. Изолатори су тела кроз која наелектрисане честице не могу слободно 
да се крећу.

Електростатичка индукција је појава раздвајања наелектрисања на провод-
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на рас-
тојање од тела са којим узајамно делује назива се тачкасто наелектрисано тело.

Интензитет силе F којом интерагују два тачкаста или лоптаста тела наелектри-
сања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, задата је Кулоно-
вим законом

.

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се електрично поље.

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља позитивно наелек-
трисано тело наелектрисања qp (пробно тело) и мери се интензитет силе којом 
поље делује на њега. 

Интензитет јачине електричног поља у некој тачки бројно је једнак колични-
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног поља су оријентисане линије које показују правац и 
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично поље има различите вредности јачине електрич-
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код хомогеног електричног поља 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек-
тричном пољу од једне до друге тачке је електрични напон U између тих тачака. 131
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми-
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич-
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 
држач електрофора. Стиропор наелектриши трењем. 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва-
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

споља обмотај фолијом до око  њене висине. Напуни је водом, 

затвори и кроз затварач уврни шраф.
Лајденска боца

Пуњење и пражњење 
Лајденске боце

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 
њен крај шрафу Лајденске боце. Шта уочаваш?

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 
умотати телефон. 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 
ли звони. Урадите то исто и за остале материјале. 

Материјал Телефон звони 
Папир из свеске ДА/НЕ

Папир за штампање ДА/НЕ
Папир из блока за цртање ДА/НЕ

Алуминијумска фолија ДА/НЕ
Стреч фолија ДА/НЕ

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 
се то дешава?

130130130
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трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања 
поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. 

Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет јачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног поља
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног поља
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично поље
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек
тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је 

„Мобилни претпл
атник тренутн

о није доступа
н…“ 
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми--
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич--
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва--
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

 њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом, 
Лајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боца

Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење 
Лајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боце

С Л И К А  3.  36.

К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 

Телефон звони 

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 

60

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

наелектрисање 
(количина 

електрицитета)
q кулон C

јачина електричног 
поља E

њутн по кулону

волт по метру

електрични напон U волт V

електрични 
потенцијал φ волт V

капацитивност 
кондензатора C фарад F
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рад A(J) дужина ℓ(m)

сила F(N) кинетичка енергија Ek(J)

брзина v m
s

потенцијална енергија Ep (J)
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  Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено се 
привлаче.
  Наелектрисање електрона qe је најмање негативно наелектрисање које може имати 
једна честица и износи:

qe = –1,6 ∙ 10–19 C,
    где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

  Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица је наелектрисање 
протона qp које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19 C.
  Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност 
e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

  Наелектрисање (количина електрицитета) тела q је целобројни умножак елемен-
тарног наелектрисања e и износи:

q = (np – ne) ∙ e,
     где је np број протона, а ne број електрона у телу.

  Уколико је број протона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. 
Ако поседује већи број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелек-
трисано, а уколико је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је нега-
тивно наелектрисано. 
  Ако са n обележимо разлику броја протона и електрона, n = np – ne, онда је наелек-
трисање тела дато изразом

q = n ∙ e.
  Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C).
  Закон одржања наелектрисања: укупно наелектрисање неког електрично изоло-
ваног система се током времена не мења.

  Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су електричне силе. 
  Интензитет силе F којом интереагују два тачкаста или лоптаста тела чија су наелек-
трисања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, дат је Кулоно-
вим законом

     где је k је коефицијент пропроционалности. Вредност k зависи од средине у којој се 
налазе наелектрисана тела. Уколико су она у вакууму, његова вредност је

     За ваздух овај коефицијент има приближно исту вредност. 61
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенцијe коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21. 25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21.

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенцијаС Л И К А  1.  20.200
20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

називају се звучни таласи. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz 

називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

већеном значају физике у савременом свету. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен-

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен-

ције испод 20 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

вучног
ерис
јe ко

људиудиу

ло изнад 20 000 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

учних фреквенција

20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz

инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил
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ЈЕДИНИЦЕ ЗА НАЕЛЕКТР
ИСАЊЕ

кулон (C)

килокулон (kC)

мегакулон (MC)

миликулон (mC)

микрокулон (μC)

нанокулон (nC)

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧ
НУ СТРУЈУ

ампер (A)

килоампер (kA)

милиампер (mA)

микроампер (μA)

1 kA = 1 000 A = 103 A

1 mA =  A = 0,001 A = 10–3 A

1 μA =  A = 0,000 001 A = 10–6 A
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учног сега (20 Hz до 
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ојуојуо

ди че
Hz.

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  се сијали-

ца са усијаном нити, да би светлела, загрева 

струјом на око 3 000 oC. Због тога она само 

3-5% енергије искористи за осветљавање, 

а остатак енергије се губи у виду топлоте. 

То је велики недостатак ових сијалица. Оне 

су замењене „штедљивим” сијалицама, у којима струја пролази кроз гас 

који услед тога светли. Таква сијалица од 20 W исто осветљава као сија-

лица од 100 W са усијаном нити. Данас се све више користе сијалице 

базиране на ЛЕД технологији.

Грејачи у: а) бојлеру, и 
б) рингли шпорета.

С Л И К А  4.  43.

а) б)

До овог закључка су независно један од другога дошли Џул и Ленц, па се он 
назива Џул–Ленцов закон. Ослобађање топлоте у проводнику представља 
топлотни ефекат струје. Из формуле Q = R ∙ I2 ∙ t види се да је та топлота, за дату 
електричну струју I, директно пропорционална отпорности проводника R. На мес-
тима где је у електричном колу потребно да се ослободи већа количина топлоте, 
користе се отпорници велике отпорности (грејачи у бојлерима и у ринглама шпо-
рета, слика 4.43.). 

Формуле за снагу P = R ∙ I2 и количину топлоте Q = R ∙ I2 ∙ t погодне су за струјна 
кола у којима су потрошачи везани редно зато што је тада електрична струја кроз 
све потрошаче иста. 

Кроз паралелно везане потрошаче протиче електрична струја различитих 
вредности, али они су на истом напону. Изрази за снагу и количину топлоте могу 

се трансформисати на основу Омовог закона ( I
U
R

= ) на следећи начин:

Снага струје и количина топлоте која се ослободи су:

Хајнрих Фридрих Емил Ленц (1804–1865) био је руски физичар немач-
ког порекла. Бавио се истраживањима електричних и магнетних појава. 
Независно од Џула, открио је ефекат загревања проводника кроз који 
протиче струја и утврдио везу између одговарајућих физичких величина 
(Џул–Ленцов закон). 
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ИСАЊЕ

65

МА+ТЕ+МА+ТИ+ЧКИ = ПОДСЕТНИК

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012     10–6 ∙10–3 = 10–6 + (–3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0=1).

Нпр. 100 = 1

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6  

Корен степена

Нпр. 

Апсолутна вредност броја x је 
растојање тог броја од нуле на бројевној 
правој. Пошто је растојање увек 
позитивно, и апсолутна вредност броја x 
ће увек бити позитивна. Означава се |x|.

Питагорина теорема:
у правоуглом троуглу квадрат 
над хипотенузом c једнак је збиру 
квадрата над катетама a и b.

c2 = a2 + b2
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На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност __________.

6) Резултат мерења ___________________________.

На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност је __________.

6)  Резултат мерења ___________________________.

13. Колика је електрична отпорност бакарног проводника дужине 8 m и површине 
попречног пресека 2 mm²? Специфична отпорност бакра је 1,7 · 10–8 Ω ∙ m.

Анализа задатка:

Електрична отпорност проводника R директно је сразмерна специфичној електричној 
отпорности материјала ρ од кога је направљен проводник и његовој дужини ℓ, а обр-
нуто сразмерна површини његовог попречног пресека S. Пошто се у вредностима спе-
цифичних отпорности појављује степен броја десет, погодно је да се приликом претва-
рања површина запише у том облику. 

Подаци дати у задатку:

ℓ = 8 m

S = 2 mm2 = 2 ∙ 10–6 m2

ρ = 1,7 · 10–8 Ω ∙ m

v
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 директно је сразмерна специфичној електричној 
 од кога је направљен проводник и његовој дужини 
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57.   Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
сваке његове странице једнака и износи R. Овај квадрат се укључује у електрично 
коло на различите начине приказане на сликама.

a) б) в) г)

  Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 
највећа електрична струја? (Окружно такмичење 1993.)

58.   Од комада бакра запремине 1,75 ∙ 10–6 m3 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω. 
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 
бакра ρ = 1,75 ∙ 10–8 Ω ∙ m? (Општинско такмичење 1995.)

59.   Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про-
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60.   Дата су два отпорника, R1 = 100 Ω и R2 = 60 Ω, и извор струје ε = 9,5 V и r = 0,5 Ω. 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју I = 0,25 A. 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61.   Одреди електромоторну силу ε у колу приказаном на 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед-
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво-
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62.   Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности r = 0,3 Ω, амперметар 
занемарљиве унутрашње отпорности и че-
лична жица дужине ℓ = 1 m, попречног пре-
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности 
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици. 
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 
1
3
l ℓ на

 

2
3
l ℓ у 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

ε

R1 R2 R4 R5

R3

A

ℓ

B

ε, r
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57. Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
сваке његове странице једнака и износи 
коло на различите начине приказане на сликама.

a)

  Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 
највећа електрична струја? (Окружно такмичење 1993.)

58. Од комада бакра запремине 1,75 ∙ 10
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 
бакра ρ = 1,75 ∙ 10–8

59. Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60. Дата су два отпорника, 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61. Одреди електромоторну силу 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62. Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности 
занемарљиве унутрашње отпорности и че
лична жица дужине 
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици.
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕМА:  МАГНЕТНО ПОЉЕ група A
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ТЕМА: МАГНЕТНО ПОЉЕ
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ПРИПРЕМА ЗА ВЕЖБУ

За мале углове осциловања математичког клатна дужине ℓ, период је задат формулом

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати ℓ и T, из ове формуле могуће одредити вредност интен-
зитета убрзања Земљине теже g.

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ 

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна ℓ је растојање од тачке вешања клатна до његовог те-
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице ℓ1, а затим 
од тачке вешања до доњег дела куглице ℓ2. Када се ова два растојања саберу и поделе 
са два, добија се дужина клатна:

тачка вешања

ℓ
ℓ1

ℓ2

тежиште клатна
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ПРИПРЕМА ЗА ВЕЖБУ

За мале углове осциловања математичког клатна дужине 

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати 
зитета убрзања Земљине теже 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна 
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице 
од тачке вешања до доњег дела куглице 
са два, добија се дужина клатна:

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака E, једнака E 2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“
  Када на тело не делују спољашње силе,   Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела 
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Из овога следи Закон одбијања светлости:

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (α = β), А УПАДНИ ЗРАК, ОДБИЈЕНИ 
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина равно огледало. У кући се 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо предмет, а његова слика која се формира у 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне. 
б) Код храпаве површине, нормале имају различите правце.

С Л И К А  2.  14.

ПРИМЕР Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130°, колики је упадни угао?

Подаци:
= 130°

Угао γ је угао између упадног и одбијеног зрака. Са 
слике 2.13 види се да је он једнак њиховом збиру:

γ = α + β.
Пошто су, према Закону одбијања светлости, упадни и 
одбојни угао једнаки (α = β) овај израз постаје

γ = α + α = 2 · α
одакле је упадни угао 

α .

За упадни угао се добија:

α 

Упадни угао, у овом случају, износи 65°.

 = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма-
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
међусобно паралелне (слика 2.14б), као код огледала (слика 2.14а).

а) б)
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Из овога следи Закон одбијања светлости

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне.
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Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:
= 130°= 130°= 130°= 130°= 130°= 130°

 = ? = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
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а)

У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
варајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи технич

Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?

8. 8. 8. 8. У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
варајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи технич
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Механичку резонанцију можеш уочити у свакодневном животу. На пример, 

стакла на прозору понекад трепере када улицом пролазе аутомобили.

звук је механички талас па се и код њега уочава резонанција.

звучна резонанција између два звучна извора који могу да осцилују истом фреквенцијом

a) Гитара и б) говорни апарат људи

звучни талас

флаша исте
фреквенције

Потребне су ти две једнаке стаклене флаше. Држи једну флашу близу уха 

док друга особа, дувајући у своју флашу, не успе да произведе јасан звук. 

Да би јасније уочио ефекат, повремено спусти своју флашу па је поново 

стави крај уха.

С Л и к а  1.  26.

С Л и к а  1.  27.

из
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р 
зв

ук
а

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

задње непце
тело гитаре (резонатор)

жице (извор звука)

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

уста

зуби

предње 
непце

а)
б)

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

 Потребне су ти: картонска или пластична цев отворена на оба 

краја, два балона, две гумице, пингпонг лоптица, селотејп и конац. 

На оба краја цеви постави мембране од балона и затегни их 

гумицама. Цев постави хоризонтално на сто. На један крај конца 

селотејпом причврсти пингпонг лоптицу, а други крај залепи за 

цев тако да лоптица виси поред једног отвора цеви и додирује 

мембрану. Једном руком притисни цев уз сто. Удари прстом друге 

руке у мембрану и посматрај лоптицу на другој страни цеви. Шта се 

дешава са лоптицом? Објасни.

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?
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задње непце

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба 

ллотеејп и јп и ејп и е кконац. онац. онац. 

ттегни их ни их ни их 

дан крдан крдан краај ј ј ј кконца онца онца онца онца онца 

и кри краај зј зј зј заалепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за 

еви и еви и еви и еви и ддддоодидидидирррруује је ује у

дари прдари прдари прдари прсттом дом дрруге е 

рани рани цеви. еви. еви. ШШта а се е 

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци 
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање 
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.

Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

R1

80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019 
Резултат је негативан јер је n

p < n
e.

9.
F = 6 ∙ 109 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1 = q
2 = –2 ∙ 10–5 C.

11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 103 N
13. 
FR2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 N

б) E � 100 N
C

в) U = 12 V
г) U = 5 mV
д) φ = 80 V, E � 80 V

m
ђ) A = 12 J
е) d = 4 cm

15.

E � 5 6 N
C

16.
F = 473 ∙ 10–3 N
18.

E 90 109 N
C

19.
q = +0,008 ∙ 10–9 C или
q = –0,008 ∙ 10–9 C
21.
φ =9 V
22.

φ
uk = 20 V

23.

φ
uk = 20 V

24.

φ
A = 10 V

25.

U = 10 V
26.

U = 50 V
28.

A = 47,25 J
29.

U = 0,004 V
30.

E � 200 V
m

31.

A = 66 J
32.
|q| = 0,02 C
q = +0,02 C
(Пошто се тело креће од места са 
вишим потенцијалом ка месту са нижим потенцијалом, јасно је да је оно позитивно.)
33.

U = 9 V
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Т
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К
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80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019

Резултат је негативан јер је 
9.
F = 6 ∙ 10F = 6 ∙ 10F 9 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1
11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 10F = 56,25 ∙ 10F 3 N
13. 
FRFRF

2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 NF = 0,5 NF

б) E � 100 N
C

в) U = 12 VU = 12 VU
г) U = 5 mVU = 5 mVU

д) φ = 80 V, E � 80 V
m

ђ) A = 12 J
е) d = 4 cmd = 4 cmd

ЗЗ
АА
ДД
АА
ТТ
АА
КК
АА

Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 
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ПИТАЊА:
1.  Шта је струја? 

2.  Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3.  Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4.  Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5.  Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6.  Шта су извори струје?

7.  Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8.  У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
варајућих елемената струјног кола. Означи технич
ки смер струје и нацртај шему овог струјног кола. 

9.  Да ли су у колу са слике 4.53 сијалице веза-
не редно или паралелно? Објасни. Означи 
технички смер струје и нацртај шему овог 
струјног кола.

С Л И К А  4.  52.

К А  4.  53.
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10. Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

11.  Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?

12.  Амперметар се у електрично коло везује:

      a) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор.

13.  Волтметар се у електрично коло везује:

      а) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор. 177177

a) б) в)

14.  Означи слику на којој су 
амперметар и волтметар 
исправно повезани.

15.  Од чега зависи електрична отпорност проводника?

16.  Како се мења електрична отпорност проводника ако се:

        а)  површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 
дужини;

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

17.  Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

18.  Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

19.  Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?

20.  Шта су електролити?

21.  Наведи слободне наелектрисане честице у гасовима.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Када мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би поква-

рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. 

2.  Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). 
Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на 
веома високом напону?

С Л И К А  4.  54.

ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:
1. 1. 1. 1. Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? 

2. 2. 2. 2. Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3. 3. 3. 3. Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4. 4. 4. 4. Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5. 5. 5. 5. Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6. 6. 6. Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?

7. 7. Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8. 8. У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
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површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?

Када мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би покваКада мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би поква---
рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. 

Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). 
Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на 
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На почету сваке области 
налазе се Важни 
појмови који ће 

бити обрађени 
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом 
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици 
на једном месту имају 
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно је знати да... 
је за оне ученике који желе 
да сазнају више.

Огледи су од посебног 
значаја и захваљујући 
њима ученици ће, корак 
по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики научници 
представља кратак приказ 
биографије научника 
који су заслужни за развој 
дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
ученицима дају 
информацију на шта треба 
да обрате пажњу.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили 

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.
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ЗБИРКА ЗАДАТАКА
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на почет-

ку сваке области дат је кратак преглед градива, важне 
формуле и математички подсетник. Затим следе ре-

шени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин и 

кроз огледе ученицима се приближавају физички закони 

и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен је 

огледима, занимљивостима, кратким биографија-
ма физичара, пројектима и домаћим задацима. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић, 
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког 
и вишеструког избора, допуњавање, 
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења 
свих задатака.

РСД , мек повез490
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На почету сваке области 
налазе се 
појмови

бити обрађени 
у лекцијама.
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама

ку сваке области дат је 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

ученици 
Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће 

разумети појаве у природи и значај физике у сва-

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
 на почет-

кратак преглед градива, важне 
Збирци задатака са лабораторијским вежбама

кратак преглед градива

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: 

математички подсетник. Затим следе ре-

шени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

Збирци задатака са лабораторијским вежбама на почет-

кратак преглед градива
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ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
електричне појаве, електрична 

сила, електрично поље, електрон, 

наелектрисавање трењем, 

наелектрисавање додиром, 

неутрализација, наелектрисање, 

проводник, изолатор, Закон одржања 

наелектрисања, електроскоп, 

електрометар, електростатичка 

индукција, електрофор, елементарно 

наелектрисање, Кулонов закон, 

електростатика, јачина електричног 

поља, линије електричног поља, 

напон, муња, гром.

3.  ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЉЕ

  Супстанција је облик материје од к
ог су 

изграђена физичка тела. Сва позна
та 

супстанција састоји се од атома и м
олекула.

  Интеракција је узајамно деловање два тела. 

  Трећи Њутнов закон: силе које се јављају 

при узајамном деловању два тела једнаке 

су по интензитету, истог су правца
, а 

супротног смера.

  Гравитационо поље је физичко поље којим 

се остварује гравитационо деловање.

  Јачина гравитационог поља  једнака је 

гравитационој сили  по јединици масе тела 

m ( ). 

  Механички рад је физичка величина к
оја је 

директно сразмерна интензитету си
ле која 

делује на тело и путу који тело при
том 

пређе у правцу деловања силе.

  Кинетичка енергија је енергија коју
 тело има 

услед свог кретања.

  Потенцијална енергија јавља се услед 

интеракције телa (делића тела) и пр
омене 

њиховог узајамног положаја. 

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака 

збиру кинетичке и потенцијалне ене
ргије

(E = Ek + Ep), константна је.

ПРОЈЕКАТ: 
1) Електрофор и Лајденска боца

2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“

ПОДСЕТНИК

напон, муња, гром.

ПРОЈЕКАТ:
1) Електрофор и Лајденска боца
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  Супстанција је облик материје од к
ог су 

изграђена физичка тела. Сва позна
та 

супстанција састоји се од атома и м
олекула.

  Интеракција је узајамно деловање два тела. 

  Трећи Њутнов закон: силе које се јављају 

при узајамном деловању два тела једнаке 

су по интензитету, истог су правца
, а 

супротног смера.

  Гравитационо поље је физичко поље којим 

се остварује гравитационо деловање.

  Јачина гравитационог поља   Јачина гравитационог поља 

гравитационој сили 

m (

гравитационој сили 

). 

  Механички рад је физичка величина к
оја је 

  Механички рад је физичка величина к
оја је 

директно сразмерна интензитету си
ле која 

делује на тело и путу који тело при
том 

пређе у правцу деловања силе.

  Кинетичка енергија је енергија коју
 тело има 

  Кинетичка енергија је енергија коју
 тело има 

услед свог кретања.

  Потенцијална енергија јавља се услед 

интеракције телa (делића тела) и пр
омене 

њиховог узајамног положаја. 

  Када на тело не делују спољашње силе,   Када на тело не делују спољашње силе, 

ПОДСЕТНИК

На почетку сваке области налази се Подсетник 
у којем су наведени најважнији појмови 
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива 

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује 
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПОНОВИМО УКРАТКО:

Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се електри-
чне појаве. Сила која се притом јавља је електрична сила.

Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено 
се привлаче.

Наелектрисавање и разелектрисавање (неутрализација) су процеси пре-
ласка електрона с једног тела на друго.

Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела 
назива се наелектрисање или количина електрицитета .

Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна 
вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

Наелектрисање тела q је целобројни умножак елементарног наелектрисања 
е и износи: q = n ∙ e, где је n = np – ne, np је број протона, а ne број електрона у телу. 

Проводници су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. Изолатори су тела кроз која наелектрисане честице не могу слободно 
да се крећу.

Електростатичка индукција је појава раздвајања наелектрисања на провод-
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на рас-
тојање од тела са којим узајамно делује назива се тачкасто наелектрисано тело.

Интензитет силе F којом интерагују два тачкаста или лоптаста тела наелектри-
сања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, задата је Кулоно-
вим законом

.

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се електрично поље.

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља позитивно наелек-
трисано тело наелектрисања qp (пробно тело) и мери се интензитет силе којом 
поље делује на њега. 

Интензитет јачине електричног поља у некој тачки бројно је једнак колични-
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног поља су оријентисане линије које показују правац и 
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично поље има различите вредности јачине електрич-
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код хомогеног електричног поља 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек-
тричном пољу од једне до друге тачке је електрични напон U између тих тачака. 131
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми-
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич-
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 
држач електрофора. Стиропор наелектриши трењем. 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва-
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

споља обмотај фолијом до око  њене висине. Напуни је водом, 

затвори и кроз затварач уврни шраф.
Лајденска боца

Пуњење и пражњење 
Лајденске боце

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 
њен крај шрафу Лајденске боце. Шта уочаваш?

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 
умотати телефон. 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 
ли звони. Урадите то исто и за остале материјале. 

Материјал Телефон звони 
Папир из свеске ДА/НЕ

Папир за штампање ДА/НЕ
Папир из блока за цртање ДА/НЕ

Алуминијумска фолија ДА/НЕ
Стреч фолија ДА/НЕ

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 
се то дешава?

130130130

ПОНОВИМО УКРАТКО:
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Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела 
е е и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: qqq =  =  =  = nn ∙  ∙  ∙  ∙ ee, где је , где је , где је , где је 

ПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводници су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да  су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да  су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. ИзолаториИзолаториИзолаториИзолаториИзолатори
да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.

Електростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукција
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на рас
тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се 

Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе 
сања сања сања qq1 и  и qq2, која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању 
вим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим законом

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се зове се зове се зове се зове се зове се зове се електрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично поље

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља 
трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања 
поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. 

Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет јачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног поља
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног поља
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично поље
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек
тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је 

„Мобилни претпл
атник тренутн

о није доступа
н…“ 
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми--
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич--
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва--
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

 њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом, 
Лајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боца

Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење 
Лајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боце

С Л И К А  3.  36.

К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 

Телефон звони 

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 
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3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

наелектрисање 
(количина 

електрицитета)
q кулон C

јачина електричног 
поља E

њутн по кулону

волт по метру

електрични напон U волт V

електрични 
потенцијал φ волт V

капацитивност 
кондензатора C фарад F

ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА И МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА
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рад A(J) дужина ℓ(m)

сила F(N) кинетичка енергија Ek(J)

брзина v m
s

потенцијална енергија Ep (J)

ПРЕГЛЕД ОЗНАКА ВЕЛИЧИНА И МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА
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  Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено се 
привлаче.
  Наелектрисање електрона qe је најмање негативно наелектрисање које може имати 
једна честица и износи:

qe = –1,6 ∙ 10–19 C,
    где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

  Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица је наелектрисање 
протона qp које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19 C.
  Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност 
e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

  Наелектрисање (количина електрицитета) тела q је целобројни умножак елемен-
тарног наелектрисања e и износи:

q = (np – ne) ∙ e,
     где је np број протона, а ne број електрона у телу.

  Уколико је број протона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. 
Ако поседује већи број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелек-
трисано, а уколико је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је нега-
тивно наелектрисано. 
  Ако са n обележимо разлику броја протона и електрона, n = np – ne, онда је наелек-
трисање тела дато изразом

q = n ∙ e.
  Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C).
  Закон одржања наелектрисања: укупно наелектрисање неког електрично изоло-
ваног система се током времена не мења.

  Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су електричне силе. 
  Интензитет силе F којом интереагују два тачкаста или лоптаста тела чија су наелек-
трисања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, дат је Кулоно-
вим законом

     где је k је коефицијент пропроционалности. Вредност k зависи од средине у којој се 
налазе наелектрисана тела. Уколико су она у вакууму, његова вредност је

     За ваздух овај коефицијент има приближно исту вредност. 61
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3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

Физичка величина

Назив физичке 
величине

наелектрисање 
(количина 

електрицитета)

јачина електричног 
поља

електрични напон

електрични 
потенцијал

капацитивност 
кондензатора

ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА И МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА
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рад A(J)

сила F(N)

брзина v m
s
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенцијe коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21. 25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21.

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенцијаС Л И К А  1.  20.200
20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

називају се звучни таласи. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz 

називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

већеном значају физике у савременом свету. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен-

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен-

ције испод 20 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

вучног
ерис
јe ко

људиудиу

ло изнад 20 000 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

учних фреквенција

20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz

инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил

, а тела наелектрисана разноимено се , а тела наелектрисана разноимено се , а тела наелектрисана разноимено се , а тела наелектрисана разноимено се , а тела наелектрисана разноимено се , а тела наелектрисана разноимено се 

 негативно негативно негативно негативно негативно негативно наелектрисање које може имати  наелектрисање које може имати 

 C, C, C, C,
    где се минус јавља зато што су електрони носиоци     где се минус јавља зато што су електрони носиоци     где се минус јавља зато што су електрони носиоци     где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног негативног 
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 C.
Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност 

).).
) тела ) тела ) тела ) тела ) тела ) тела qq је целобројни умножак елеменје целобројни умножак елеменје целобројни умножак елеменје целобројни умножак елемен

ee,,
број електрона у телу.број електрона у телу.број електрона у телу.

 =  = neeee), тело је ), тело је ), тело је ), тело је 
Ако поседује већи број протона него електрона (Ако поседује већи број протона него електрона (Ако поседује већи број протона него електрона (Ако поседује већи број протона него електрона (nnpp >  >  >  > 

, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (, а уколико је број протона мањи од броја електрона (
p

, а уколико је број протона мањи од броја електрона (
p

обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, обележимо разлику броја протона и електрона, 
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Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су електричне силе. електричне силе. електричне силе. електричне силе. 
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ФОРМУЛА

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА ОТПОРНОСТ 

ПРОВОДНИКА

ЕКВИВАЛЕНТНА ОТПОРНОСТ n 
РЕДНО ВЕЗАНИХ ОТПОРНИКА

ОМОВ ЗАКОН ЗА ЦЕЛО 
СТРУЈНО КОЛО 

ОДНОСНО:

СНАГА СТРУЈЕ 

ЕКВИВАЛЕНТНА ОТПОРНОСТ n 

ПАРАЛЕЛНО ВЕЗАНИХ ОТПОРНИКА

РАД СТРУЈЕ

КОЛИЧИНА ТОПЛОТЕ 
ОСЛОБОЂЕНА У ПРОВОДНИКУ 

КРОЗ КОЈИ ПРОТИЧЕ СТРУЈА

ОМОВ ЗАКОН ЗА ДЕО 
СТРУЈНОГ КОЛА

ОДНОСИ  МЕРНИХЈЕДИНИЦА

ЈЕДИНИЦЕ ЗА НАЕЛЕКТР
ИСАЊЕ

кулон (C)

килокулон (kC)

мегакулон (MC)

миликулон (mC)

микрокулон (μC)

нанокулон (nC)

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧ
НУ СТРУЈУ

ампер (A)

килоампер (kA)

милиампер (mA)

микроампер (μA)

1 kA = 1 000 A = 103 A

1 mA =  A = 0,001 A = 10–3 A

1 μA =  A = 0,000 001 A = 10–6 A
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ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧ
НУ ОТПОРНОСТ

ом (Ω)

килоом (kΩ)

мегаом (MΩ)

милиом (mΩ)

1 kΩ = 1 000 Ω = 103 Ω

1 MΩ = 1 000 000 Ω = 106 Ω

1 mΩ =  Ω = 0,001 Ω = 10–3 Ω

e e e
n n
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НУ СТРУЈУ
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СТРУЈНО КОЛО 
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учног сега (20 Hz до 
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ди че
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Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  се сијали-

ца са усијаном нити, да би светлела, загрева 

струјом на око 3 000 oC. Због тога она само 

3-5% енергије искористи за осветљавање, 

а остатак енергије се губи у виду топлоте. 

То је велики недостатак ових сијалица. Оне 

су замењене „штедљивим” сијалицама, у којима струја пролази кроз гас 

који услед тога светли. Таква сијалица од 20 W исто осветљава као сија-

лица од 100 W са усијаном нити. Данас се све више користе сијалице 

базиране на ЛЕД технологији.

Грејачи у: а) бојлеру, и 
б) рингли шпорета.

С Л И К А  4.  43.

а) б)

До овог закључка су независно један од другога дошли Џул и Ленц, па се он 
назива Џул–Ленцов закон. Ослобађање топлоте у проводнику представља 
топлотни ефекат струје. Из формуле Q = R ∙ I2 ∙ t види се да је та топлота, за дату 
електричну струју I, директно пропорционална отпорности проводника R. На мес-
тима где је у електричном колу потребно да се ослободи већа количина топлоте, 
користе се отпорници велике отпорности (грејачи у бојлерима и у ринглама шпо-
рета, слика 4.43.). 

Формуле за снагу P = R ∙ I2 и количину топлоте Q = R ∙ I2 ∙ t погодне су за струјна 
кола у којима су потрошачи везани редно зато што је тада електрична струја кроз 
све потрошаче иста. 

Кроз паралелно везане потрошаче протиче електрична струја различитих 
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U
R
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ког порекла. Бавио се истраживањима електричних и магнетних појава. 
Независно од Џула, открио је ефекат загревања проводника кроз који 
протиче струја и утврдио везу између одговарајућих физичких величина 
(Џул–Ленцов закон). 
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су замењене „штедљивим” сијалицама, у којима струја пролази кроз гас 
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Грејачи у: а) бојлеру, и
б) рингли шпорета.

С Л И К А  4.  43.
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МА+ТЕ+МА+ТИ+ЧКИ = ПОДСЕТНИК

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012     10–6 ∙10–3 = 10–6 + (–3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0=1).

Нпр. 100 = 1

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6  

Корен степена

Нпр. 

Апсолутна вредност броја x је 
растојање тог броја од нуле на бројевној 
правој. Пошто је растојање увек 
позитивно, и апсолутна вредност броја x 
ће увек бити позитивна. Означава се |x|.

Питагорина теорема:
у правоуглом троуглу квадрат 
над хипотенузом c једнак је збиру 
квадрата над катетама a и b.

c2 = a2 + b2
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На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност __________.

6) Резултат мерења ___________________________.

На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност је __________.

6)  Резултат мерења ___________________________.

13. Колика је електрична отпорност бакарног проводника дужине 8 m и површине 
попречног пресека 2 mm²? Специфична отпорност бакра је 1,7 · 10–8 Ω ∙ m.

Анализа задатка:

Електрична отпорност проводника R директно је сразмерна специфичној електричној 
отпорности материјала ρ од кога је направљен проводник и његовој дужини ℓ, а обр-
нуто сразмерна површини његовог попречног пресека S. Пошто се у вредностима спе-
цифичних отпорности појављује степен броја десет, погодно је да се приликом претва-
рања површина запише у том облику. 

Подаци дати у задатку:

ℓ = 8 m

S = 2 mm2 = 2 ∙ 10–6 m2

ρ = 1,7 · 10–8 Ω ∙ m

v
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попречног пресека 2 mm²? Специфична отпорност бакра је 1,7 · 10

 директно је сразмерна специфичној електричној 
 од кога је направљен проводник и његовој дужини 

нуто сразмерна површини његовог попречног пресека S
цифичних отпорности појављује степен броја десет, погодно је да се приликом претва
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57.   Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
сваке његове странице једнака и износи R. Овај квадрат се укључује у електрично 
коло на различите начине приказане на сликама.

a) б) в) г)

  Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 
највећа електрична струја? (Окружно такмичење 1993.)

58.   Од комада бакра запремине 1,75 ∙ 10–6 m3 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω. 
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 
бакра ρ = 1,75 ∙ 10–8 Ω ∙ m? (Општинско такмичење 1995.)

59.   Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про-
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60.   Дата су два отпорника, R1 = 100 Ω и R2 = 60 Ω, и извор струје ε = 9,5 V и r = 0,5 Ω. 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју I = 0,25 A. 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61.   Одреди електромоторну силу ε у колу приказаном на 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед-
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво-
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62.   Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности r = 0,3 Ω, амперметар 
занемарљиве унутрашње отпорности и че-
лична жица дужине ℓ = 1 m, попречног пре-
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности 
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици. 
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 
1
3
l ℓ на

 

2
3
l ℓ у 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

ε

R1 R2 R4 R5

R3

A

ℓ

B

ε, r

106

57. Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
сваке његове странице једнака и износи 
коло на различите начине приказане на сликама.

a)

  Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 
највећа електрична струја? (Окружно такмичење 1993.)

58. Од комада бакра запремине 1,75 ∙ 10
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 
бакра ρ = 1,75 ∙ 10–8

59. Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60. Дата су два отпорника, 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61. Одреди електромоторну силу 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62. Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности 
занемарљиве унутрашње отпорности и че
лична жица дужине 
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици.
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

122

1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕМА:  МАГНЕТНО ПОЉЕ група A
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ПРИПРЕМА ЗА ВЕЖБУ

За мале углове осциловања математичког клатна дужине ℓ, период је задат формулом

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати ℓ и T, из ове формуле могуће одредити вредност интен-
зитета убрзања Земљине теже g.

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ 

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна ℓ је растојање од тачке вешања клатна до његовог те-
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице ℓ1, а затим 
од тачке вешања до доњег дела куглице ℓ2. Када се ова два растојања саберу и поделе 
са два, добија се дужина клатна:

тачка вешања

ℓ
ℓ1

ℓ2

тежиште клатна
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За мале углове осциловања математичког клатна дужине 

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати 
зитета убрзања Земљине теже 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна 
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице 
од тачке вешања до доњег дела куглице 
са два, добија се дужина клатна:

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака E, једнака E 2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“
  Када на тело не делују спољашње силе,   Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела 
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Из овога следи Закон одбијања светлости:

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (α = β), А УПАДНИ ЗРАК, ОДБИЈЕНИ 
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина равно огледало. У кући се 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо предмет, а његова слика која се формира у 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне. 
б) Код храпаве површине, нормале имају различите правце.

С Л И К А  2.  14.

ПРИМЕР Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130°, колики је упадни угао?

Подаци:
= 130°

Угао γ је угао између упадног и одбијеног зрака. Са 
слике 2.13 види се да је он једнак њиховом збиру:

γ = α + β.
Пошто су, према Закону одбијања светлости, упадни и 
одбојни угао једнаки (α = β) овај израз постаје

γ = α + α = 2 · α
одакле је упадни угао 

α .

За упадни угао се добија:

α 

Упадни угао, у овом случају, износи 65°.

 = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма-
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
међусобно паралелне (слика 2.14б), као код огледала (слика 2.14а).

а) б)
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Из овога следи Закон одбијања светлости

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне.
б) Код храпаве површине, нормале имају различите правце.

ПРИМЕРПРИМЕРПРИМЕРПРИМЕР Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130

Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:Подаци:
= 130°= 130°= 130°= 130°= 130°= 130°

 = ? = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
међусобно паралелне (слика 2.14б), као код огледала (слика 2.14а).

а)
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варајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи техничварајућих елемената струјног кола. Означи технич

Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?
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Механичку резонанцију можеш уочити у свакодневном животу. На пример, 

стакла на прозору понекад трепере када улицом пролазе аутомобили.

звук је механички талас па се и код њега уочава резонанција.

звучна резонанција између два звучна извора који могу да осцилују истом фреквенцијом

a) Гитара и б) говорни апарат људи

звучни талас

флаша исте
фреквенције

Потребне су ти две једнаке стаклене флаше. Држи једну флашу близу уха 

док друга особа, дувајући у своју флашу, не успе да произведе јасан звук. 

Да би јасније уочио ефекат, повремено спусти своју флашу па је поново 

стави крај уха.

С Л и к а  1.  26.

С Л и к а  1.  27.

из
во

р 
зв

ук
а

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

задње непце
тело гитаре (резонатор)

жице (извор звука)

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

уста

зуби

предње 
непце

а)
б)

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

 Потребне су ти: картонска или пластична цев отворена на оба 

краја, два балона, две гумице, пингпонг лоптица, селотејп и конац. 

На оба краја цеви постави мембране од балона и затегни их 

гумицама. Цев постави хоризонтално на сто. На један крај конца 

селотејпом причврсти пингпонг лоптицу, а други крај залепи за 

цев тако да лоптица виси поред једног отвора цеви и додирује 

мембрану. Једном руком притисни цев уз сто. Удари прстом друге 

руке у мембрану и посматрај лоптицу на другој страни цеви. Шта се 

дешава са лоптицом? Објасни.

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?
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задње непце

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба 

ллотеејп и јп и ејп и е кконац. онац. онац. 

ттегни их ни их ни их 

дан крдан крдан краај ј ј ј кконца онца онца онца онца онца 

и кри краај зј зј зј заалепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за 

еви и еви и еви и еви и ддддоодидидидирррруује је ује у

дари прдари прдари прдари прсттом дом дрруге е 

рани рани цеви. еви. еви. ШШта а се е 

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци 
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање 
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.

Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

R1

80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019 
Резултат је негативан јер је n

p < n
e.

9.
F = 6 ∙ 109 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1 = q
2 = –2 ∙ 10–5 C.

11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 103 N
13. 
FR2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 N

б) E � 100 N
C

в) U = 12 V
г) U = 5 mV
д) φ = 80 V, E � 80 V

m
ђ) A = 12 J
е) d = 4 cm

15.

E � 5 6 N
C

16.
F = 473 ∙ 10–3 N
18.

E 90 109 N
C

19.
q = +0,008 ∙ 10–9 C или
q = –0,008 ∙ 10–9 C
21.
φ =9 V
22.

φ
uk = 20 V

23.

φ
uk = 20 V

24.

φ
A = 10 V

25.

U = 10 V
26.

U = 50 V
28.

A = 47,25 J
29.

U = 0,004 V
30.

E � 200 V
m

31.

A = 66 J
32.
|q| = 0,02 C
q = +0,02 C
(Пошто се тело креће од места са 
вишим потенцијалом ка месту са нижим потенцијалом, јасно је да је оно позитивно.)
33.

U = 9 V

З
А
Д
А
Т
А
К
А

80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019

Резултат је негативан јер је 
9.
F = 6 ∙ 10F = 6 ∙ 10F 9 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1
11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 10F = 56,25 ∙ 10F 3 N
13. 
FRFRF

2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 NF = 0,5 NF

б) E � 100 N
C

в) U = 12 VU = 12 VU
г) U = 5 mVU = 5 mVU

д) φ = 80 V, E � 80 V
m

ђ) A = 12 J
е) d = 4 cmd = 4 cmd

ЗЗ
АА
ДД
АА
ТТ
АА
КК
АА

Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 
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ПИТАЊА:
1.  Шта је струја? 

2.  Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3.  Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4.  Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5.  Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6.  Шта су извори струје?

7.  Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8.  У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго
варајућих елемената струјног кола. Означи технич
ки смер струје и нацртај шему овог струјног кола. 

9.  Да ли су у колу са слике 4.53 сијалице веза-
не редно или паралелно? Објасни. Означи 
технички смер струје и нацртај шему овог 
струјног кола.

С Л И К А  4.  52.

К А  4.  53.
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10. Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

11.  Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?

12.  Амперметар се у електрично коло везује:

      a) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор.

13.  Волтметар се у електрично коло везује:

      а) редно; б) паралелно.

       Заокружи тачан одговор. 177177

a) б) в)

14.  Означи слику на којој су 
амперметар и волтметар 
исправно повезани.

15.  Од чега зависи електрична отпорност проводника?

16.  Како се мења електрична отпорност проводника ако се:

        а)  површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 
дужини;

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

17.  Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

18.  Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?

19.  Због чега се сијалице са ужареном нити замењују штедљивим или ЛЕД сијалицама?

20.  Шта су електролити?

21.  Наведи слободне наелектрисане честице у гасовима.

СУПЕРПИТАЊА:
1.  Када мобилни телефон падне у воду, треба да га искључиш како се не би поква-

рио. Тек када се потпуно осуши, можеш га опет користити. Објасни. 

2.  Понекад можеш да видиш птице како стоје на жицама далековода (слика 4.54). 
Како то да им се ништа не деси, иако кроз далековод протиче струја, а он је на 
веома високом напону?

С Л И К А  4.  54.

ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:ПИТАЊА:
1. 1. 1. 1. Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? Шта је струја? 

2. 2. 2. 2. Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?Под којим условима кроз проводник може да протиче струја?

3. 3. 3. 3. Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.Наведи неколико уређаја у твом стану који раде на струју.

4. 4. 4. 4. Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.Објасни разлику између једносмерне и наизменичне струје.

5. 5. 5. 5. Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?Чему је једнака електрична струја и у којим јединицама се изражава?

6. 6. 6. Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?Шта су извори струје?

7. 7. Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.Скицирај просто струјно коло и његову шему.

8. 8. У правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одгоУ правоугаонике на слици 4.52 напиши назив одго

177

в)в)в)в)

површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној површина његовог попречног пресека повећа три пута при непромењеној 

       б) његова дужина повећа два пута, а дебљина остане иста?

Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?Како гласи Омов закон за део струјног кола, a како за цело струјно коло?

Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?Због чега се проводници загревају када кроз њих протиче струја?
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На почету сваке области 
налазе се Важни 
појмови који ће 

бити обрађени 
у лекцијама.

Свако поглавље почиње прегледом 
физичких ознака, величина и мерних јединица.

На крају збирке налазе се 
Лабораторијске вежбе.

У Резимеу је дат кратак 
преглед градива.

У сваком поглављу ученици 
на једном месту имају 
преглед најважнијих 
физичких формула.

Рубрика Интересантно је знати да... 
је за оне ученике који желе 
да сазнају више.

Огледи су од посебног 
значаја и захваљујући 
њима ученици ће, корак 
по корак, овладавати 
новим појмовима.

Рубрика Велики научници 
представља кратак приказ 
биографије научника 
који су заслужни за развој 
дате области.

Питања помажу ученицима у обнављању наученог градива.

Суперпитања намењена су ученицима 
које занима више. Да би на њих одговорили, 
потребно је да ученици у потпуности савладају 
све лекције из области и одговоре на 
претходна питања.

Важне информације 
ученицима дају 
информацију на шта треба 
да обрате пажњу.

У Примерима 
ученици примењују 
оно што су научили 

на часу.

Домаћи задаци помажу ученицима да обнове 
и продубе знања стечена на часу.
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ЗБИРКА ЗАДАТАКА
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У Збирци задатака са лабораторијским вежбама на почет-

ку сваке области дат је кратак преглед градива, важне 
формуле и математички подсетник. Затим следе ре-

шени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

У оквиру сваке области дати су задаци за додатни рад, 

док се на крају сваке области налазе по два теста за при-
прему мале матуре. Последњи део чине лабораторијске 

вежбе. Поред основног текста, уџбенички комплет садржи 

експерименталне задатке, задатке за самостални рад, 

пројектне задатке и лабораторијске задатке. 

Уџбеник поступно и на занимљив начин обрађује основне 

појмове и законе физике, на основу којих ће ученици 
разумети појаве у природи и значај физике у сва-
кодневном животу.

Исти ауторски тим наставио је концепт уџбеничког ком-

плета из шестог и седмог разреда. На једноставан начин и 

кроз огледе ученицима се приближавају физички закони 

и значај физике. Основни текст у уџбенику обогаћен је 

огледима, занимљивостима, кратким биографија-
ма физичара, пројектима и домаћим задацима. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: Љубиша Нешић, 
Марина Најдановић Лукић, Татјана Мишић

•  Више од 300 задатака

•  Задаци и питања распоређени су у следеће 
области: Сила, Кретање, Електрична струја, 
Мерење, Енергија и топлота и Математичке 
основе физике.

•  У свим областима задаци покривају све 
предвиђене стандарде.

•  У збирци су заступљене све врсте задатака: 
рачунски, задаци једноструког 
и вишеструког избора, допуњавање, 
тачне и нетачне тврдње, повезивање...

•  На крају збирке налазе се решења 
свих задатака.

РСД , мек повез490
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На почету сваке области 
налазе се 
појмови

бити обрађени 
у лекцијама.
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ученици 
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ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОРИ: 

математички подсетник. Затим следе ре-

шени задаци и задаци за самостални рад са решењима. 

Збирци задатака са лабораторијским вежбама на почет-

кратак преглед градива
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ВАЖНИ ПОЈМОВИ:
електричне појаве, електрична 

сила, електрично поље, електрон, 

наелектрисавање трењем, 

наелектрисавање додиром, 

неутрализација, наелектрисање, 

проводник, изолатор, Закон одржања 

наелектрисања, електроскоп, 

електрометар, електростатичка 

индукција, електрофор, елементарно 

наелектрисање, Кулонов закон, 

електростатика, јачина електричног 

поља, линије електричног поља, 

напон, муња, гром.

3.  ЕЛЕКТРИЧНО 
ПОЉЕ

  Супстанција је облик материје од к
ог су 

изграђена физичка тела. Сва позна
та 

супстанција састоји се од атома и м
олекула.

  Интеракција је узајамно деловање два тела. 

  Трећи Њутнов закон: силе које се јављају 

при узајамном деловању два тела једнаке 

су по интензитету, истог су правца
, а 

супротног смера.

  Гравитационо поље је физичко поље којим 

се остварује гравитационо деловање.

  Јачина гравитационог поља  једнака је 

гравитационој сили  по јединици масе тела 

m ( ). 

  Механички рад је физичка величина к
оја је 

директно сразмерна интензитету си
ле која 

делује на тело и путу који тело при
том 

пређе у правцу деловања силе.

  Кинетичка енергија је енергија коју
 тело има 

услед свог кретања.

  Потенцијална енергија јавља се услед 

интеракције телa (делића тела) и пр
омене 

њиховог узајамног положаја. 

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака 

збиру кинетичке и потенцијалне ене
ргије

(E = Ek + Ep), константна је.

ПРОЈЕКАТ: 
1) Електрофор и Лајденска боца

2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“

ПОДСЕТНИК

напон, муња, гром.
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ПОДСЕТНИК

На почетку сваке области налази се Подсетник 
у којем су наведени најважнији појмови 
из претходне области.

Поновимо укратко представља 
кратак резиме градива 

на крају области.

Пројекат додатно продубљује и проширује 
знања, најчешће кроз комбинацију 
експерименталног и теоријског рада.
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ПОНОВИМО УКРАТКО:

Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се електри-
чне појаве. Сила која се притом јавља је електрична сила.

Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено 
се привлаче.

Наелектрисавање и разелектрисавање (неутрализација) су процеси пре-
ласка електрона с једног тела на друго.

Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела 
назива се наелектрисање или количина електрицитета .

Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна 
вредност e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

Наелектрисање тела q је целобројни умножак елементарног наелектрисања 
е и износи: q = n ∙ e, где је n = np – ne, np је број протона, а ne број електрона у телу. 

Проводници су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. Изолатори су тела кроз која наелектрисане честице не могу слободно 
да се крећу.

Електростатичка индукција је појава раздвајања наелектрисања на провод-
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на рас-
тојање од тела са којим узајамно делује назива се тачкасто наелектрисано тело.

Интензитет силе F којом интерагују два тачкаста или лоптаста тела наелектри-
сања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, задата је Кулоно-
вим законом

.

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се електрично поље.

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља позитивно наелек-
трисано тело наелектрисања qp (пробно тело) и мери се интензитет силе којом 
поље делује на њега. 

Интензитет јачине електричног поља у некој тачки бројно је једнак колични-
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног поља су оријентисане линије које показују правац и 
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично поље има различите вредности јачине електрич-
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код хомогеног електричног поља 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек-
тричном пољу од једне до друге тачке је електрични напон U између тих тачака. 131
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми-
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич-
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 
држач електрофора. Стиропор наелектриши трењем. 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва-
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

споља обмотај фолијом до око  њене висине. Напуни је водом, 

затвори и кроз затварач уврни шраф.
Лајденска боца

Пуњење и пражњење 
Лајденске боце

С Л И К А  3.  36.

С Л И К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 
њен крај шрафу Лајденске боце. Шта уочаваш?

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 
умотати телефон. 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 
ли звони. Урадите то исто и за остале материјале. 

Материјал Телефон звони 
Папир из свеске ДА/НЕ

Папир за штампање ДА/НЕ
Папир из блока за цртање ДА/НЕ

Алуминијумска фолија ДА/НЕ
Стреч фолија ДА/НЕ

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 
се то дешава?

130130130

ПОНОВИМО УКРАТКО:

Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се Појаве које настају услед тога што су тела наелектрисана називају се 
чне појавечне појавечне појавечне појавечне појавечне појавечне појавечне појавечне појавечне појаве. Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је . Сила која се притом јавља је 

Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено 
се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.се привлаче.

НаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавањеНаелектрисавање
ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.ласка електрона с једног тела на друго.

Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела Скаларна физичка величина која описује степен наелектрисаности неког тела 
назива се назива се назива се назива се назива се назива се назива се назива се назива се назива се наелектрисањенаелектрисањенаелектрисањенаелектрисањенаелектрисањенаелектрисањенаелектрисањенаелектрисање

Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна 
вредноствредноствредноствредноствредноствредноствредност e = 1,6 ∙ 10 = 1,6 ∙ 10 = 1,6 ∙ 10 = 1,6 ∙ 10 = 1,6 ∙ 10 = 1,6 ∙ 10

Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела Наелектрисање тела 
е е и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: и износи: qqq =  =  =  = nn ∙  ∙  ∙  ∙ ee, где је , где је , где је , где је 

ПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводнициПроводници су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да  су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да  су она тела кроз која наелектрисане честице могу слободно да 
се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. се крећу. ИзолаториИзолаториИзолаториИзолаториИзолатори
да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.да се крећу.

Електростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукцијаЕлектростатичка индукција
нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.нику под утицајем неког наелектрисаног тела.

Наелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на расНаелектрисано тело чије су димензије занемарљиво мале у односу на рас
тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се тојање од тела са којим узајамно делује назива се 

Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе Интензитет силе 
сања сања сања qq1 и  и qq2, која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању , која мирују и налазе се на међусобном растојању 
вим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим закономвим законом

Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им Правац сила је у свим случајевима дуж праве која повезује тела, смерови су им 
супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.супротни, а интензитети су једнаки.

Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе Простор око наелектрисаног тела у коме се опажа деловање електричне силе 
зове се зове се зове се зове се зове се зове се зове се електрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично пољеелектрично поље

Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља Да би се електрично поље испитало, у њега се поставља 
трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања трисано тело наелектрисања 
поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. поље делује на њега. 

Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет Интензитет јачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног пољајачине електричног поља
ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог ку интензитета електричне силе која делује на пробно тело у тој тачки и његовог 
наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем наелектрисања. Правац и смер јачине електричног поља поклапају се са правцем 
и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. и смером електричне силе која делује на наелектрисано пробно тело. 

Линије електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног пољаЛиније електричног поља
смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.смер деловања силе електричног поља на пробно тело.

Нехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично пољеНехомогено електрично поље
ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код ног поља у свим тачкама простора око тела. Код 
интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој интензитет, правац и смер јачине хомогеног електричног поља су исти у свакој 
тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.тачки поља.

Рад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елекРад потребан за померање јединичног позитивног наелектрисаног тела у елек
тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је тричном пољу од једне до друге тачке је 
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За електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алумиЗа електрофор су ти потребни: већи комад стиропора, алуми--
нијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластичнијумска посуда за јело, пластична чаша и лепљива трака. Пластич--
ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски ну чашу залепи за дно посуде и она ће представљати изолаторски 

За Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затваЗа Лајденску боцу потребни су ти: пластична посуда са затва--
рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду рачем, алуминијумска фолија и метални шраф. Пластичну посуду 

 њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом,  њене висине. Напуни је водом, 
Лајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боцаЛајденска боца

Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење Пуњење и пражњење 
Лајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боцеЛајденске боце

С Л И К А  3.  36.

К А  3.  37.

Електорофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како обЕлекторофором напуни Лајденску боцу. Како је наелектрисан шраф, а како об-
лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један лога боце? Замоли одрасле да ти обезбеде једну „неонску“ цев. Приближите један 

Овај пројекат је најбоље радити у пару. Потребна су два мобилна телефона, 
листови различитих папира и фолија који су довољно велики да њима можете 

Умотајте телефон у папир па га позовите са другог телефона и забележите да 

Телефон звони 

Који материјал најефикасније штити телефон од позива? Шта мислиш, зашто 
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3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ

Физичка величина Мерна јединица

Назив физичке 
величине

Ознака физичке 
величине

Назив мерне 
јединице 

Ознака мерне 
јединице 

наелектрисање 
(количина 

електрицитета)
q кулон C

јачина електричног 
поља E

њутн по кулону

волт по метру

електрични напон U волт V

електрични 
потенцијал φ волт V

капацитивност 
кондензатора C фарад F

ПРЕГЛЕД ФИЗИЧКИХ ВЕЛИЧИНА И МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА
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рад A(J) дужина ℓ(m)

сила F(N) кинетичка енергија Ek(J)

брзина v m
s

потенцијална енергија Ep (J)

ПРЕГЛЕД ОЗНАКА ВЕЛИЧИНА И МЕРНИХ ЈЕДИНИЦА
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  Тела наелектрисана истоимено се одбијају, а тела наелектрисана разноимено се 
привлаче.
  Наелектрисање електрона qe је најмање негативно наелектрисање које може имати 
једна честица и износи:

qe = –1,6 ∙ 10–19 C,
    где се минус јавља зато што су електрони носиоци негативног наелектрисања. 

  Најмање позитивно наелектрисање које може имати једна честица је наелектрисање 
протона qp које има вредност

qp = 1,6 ∙ 10–19 C.
  Протон и електрон су носиоци најмањег наелектрисања чија је апсолутна вредност 
e = 1,6 ∙ 10–19 C (елементарно наелектрисање).

  Наелектрисање (количина електрицитета) тела q је целобројни умножак елемен-
тарног наелектрисања e и износи:

q = (np – ne) ∙ e,
     где је np број протона, а ne број електрона у телу.

  Уколико је број протона и електрона једнак (np = ne), тело је електрично неутрално. 
Ако поседује већи број протона него електрона (np > ne), оно је позитивно наелек-
трисано, а уколико је број протона мањи од броја електрона (np < ne), тело је нега-
тивно наелектрисано. 
  Ако са n обележимо разлику броја протона и електрона, n = np – ne, онда је наелек-
трисање тела дато изразом

q = n ∙ e.
  Јединица наелектрисања у SI је кулон (1 C).
  Закон одржања наелектрисања: укупно наелектрисање неког електрично изоло-
ваног система се током времена не мења.

  Силе којима наелектрисана тела узајамно делују су електричне силе. 
  Интензитет силе F којом интереагују два тачкаста или лоптаста тела чија су наелек-
трисања q1 и q2, која мирују и налазе се на међусобном растојању r, дат је Кулоно-
вим законом

     где је k је коефицијент пропроционалности. Вредност k зависи од средине у којој се 
налазе наелектрисана тела. Уколико су она у вакууму, његова вредност је

     За ваздух овај коефицијент има приближно исту вредност. 61

РЕЗИМЕ

60

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
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електрични напон

електрични 
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенцијe коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21. 25

Није свако осциловање извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), иако 

осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу (сли-

ка 1.3б). истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом оп-

сегу називају се звучни. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 

Hz називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ул-

тразвук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, 

посвећеном значају физике у савременом свету. 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

ксилофона. затим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенција

Добијање: а) тона и б) шума

С Л и к а  1.  20.20
20 000 v(Hz)

ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНА
ТИ ДА  границе звучног опсега (20 Hz до 

20 000 Hz) зависе од узраста људи и карактеристика чула слуха сва-

ког појединца. Горња граница фреквенција коју човек може чути 

најчешће опада с годинама. Тако старији људи често не чују изнад 

6 000 Hz, а деца могу чути и мало изнад 20 000 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

б)
а)

С Л и к а  1.  21.

Опсег звучних (чујних), инфразвучних и ултразвучних фреквенцијаС Л И К А  1.  20.200
20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

називају се звучни таласи. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz 

називају се ултразвук, а таласи фреквенције мање од 20 Hz инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

већеном значају физике у савременом свету. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен-

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен-

ције испод 20 Hz.

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

правилним осциловањем назива се тон. Док гужваш папир, чује се шуштање. На-

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил-

ним кретањем делића папира настаје шум. 

вучног
ерис
јe ко

људиудиу

ло изнад 20 000 

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

учних фреквенција

20 000 ν(Hz)

Није свако тело које осцилује извор звука. Математичко клатно (слика 1.3а), 

иако осцилује, не ствара звук, а слично је и са тегом који осцилује окачен о опругу 

(слика 1.3б). Истраживања су показала да људско ухо може чути механичке таласе у 

границама од 20 Hz до 20 000 Hz. Механички таласи са фреквенцијама у овом опсегу 

. Механички таласи чија је фреквенција већа од 20 000 Hz

инфразвук. Ултраз-

вук има велике примене, о чему ће бити речи у последњем поглављу књиге, пос-

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил
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ЈЕДИНИЦЕ ЗА НАЕЛЕКТР
ИСАЊЕ

кулон (C)

килокулон (kC)

мегакулон (MC)

миликулон (mC)

микрокулон (μC)

нанокулон (nC)

ЈЕДИНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧ
НУ СТРУЈУ

ампер (A)

килоампер (kA)

милиампер (mA)

микроампер (μA)

1 kA = 1 000 A = 103 A

1 mA =  A = 0,001 A = 10–3 A

1 μA =  A = 0,000 001 A = 10–6 A
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учног сега (20 Hz до 
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ојуојуо

ди че
Hz.

Окини жицу на гитари или удари палицом по плочици металофона или 

атим згужвај папир. Опиши звукове које притом чујеш. 

Неке животиње могу чути у ултразвучном и инфразвучном опсегу фреквен

ција. Пси чују до 50 000 Hz, слепи мишеви до 100 000 Hz, док китови чују и фреквен

Жица на гитари и плочица металофона осцилују правилно. Звук који настаје 

. Док гужваш папир, чује се шуштање. На

чин на који се померају делићи папира док их гужваш је неправилан. Неправил
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ИНТЕРЕСАНТНО ЈЕ ЗНАТИ ДА  се сијали-

ца са усијаном нити, да би светлела, загрева 

струјом на око 3 000 oC. Због тога она само 

3-5% енергије искористи за осветљавање, 

а остатак енергије се губи у виду топлоте. 

То је велики недостатак ових сијалица. Оне 

су замењене „штедљивим” сијалицама, у којима струја пролази кроз гас 

који услед тога светли. Таква сијалица од 20 W исто осветљава као сија-

лица од 100 W са усијаном нити. Данас се све више користе сијалице 

базиране на ЛЕД технологији.

Грејачи у: а) бојлеру, и 
б) рингли шпорета.

С Л И К А  4.  43.

а) б)

До овог закључка су независно један од другога дошли Џул и Ленц, па се он 
назива Џул–Ленцов закон. Ослобађање топлоте у проводнику представља 
топлотни ефекат струје. Из формуле Q = R ∙ I2 ∙ t види се да је та топлота, за дату 
електричну струју I, директно пропорционална отпорности проводника R. На мес-
тима где је у електричном колу потребно да се ослободи већа количина топлоте, 
користе се отпорници велике отпорности (грејачи у бојлерима и у ринглама шпо-
рета, слика 4.43.). 

Формуле за снагу P = R ∙ I2 и количину топлоте Q = R ∙ I2 ∙ t погодне су за струјна 
кола у којима су потрошачи везани редно зато што је тада електрична струја кроз 
све потрошаче иста. 

Кроз паралелно везане потрошаче протиче електрична струја различитих 
вредности, али они су на истом напону. Изрази за снагу и количину топлоте могу 

се трансформисати на основу Омовог закона ( I
U
R

= ) на следећи начин:

Снага струје и количина топлоте која се ослободи су:

Хајнрих Фридрих Емил Ленц (1804–1865) био је руски физичар немач-
ког порекла. Бавио се истраживањима електричних и магнетних појава. 
Независно од Џула, открио је ефекат загревања проводника кроз који 
протиче струја и утврдио везу између одговарајућих физичких величина 
(Џул–Ленцов закон). 
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МА+ТЕ+МА+ТИ+ЧКИ = ПОДСЕТНИК

Операције са степенима једнаких основа 

Производ степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак збиру изложилаца чинилаца. 

Нпр. 103 ∙ 109 = 103+9 = 1012     10–6 ∙10–3 = 10–6 + (–3) = 10–9

Нулти степен сваког броја једнак је јединици (x0=1).

Нпр. 100 = 1

Количник степена једнаких основа једнак је степену са том основом и изложиоцем 
који је једнак разлици изложилаца дељеника и делиоца. 

Нпр. 
      

Степен степена: степен m степена an једнак је степену исте основе, ca изложиоцем 
који је једнак производу изложилаца.

Нпр. (10–3)2 = 10–3 ∙ 2 = 10–6  

Корен степена

Нпр. 

Апсолутна вредност броја x је 
растојање тог броја од нуле на бројевној 
правој. Пошто је растојање увек 
позитивно, и апсолутна вредност броја x 
ће увек бити позитивна. Означава се |x|.

Питагорина теорема:
у правоуглом троуглу квадрат 
над хипотенузом c једнак је збиру 
квадрата над катетама a и b.

c2 = a2 + b2
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На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

2)  Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност __________.

6) Резултат мерења ___________________________.

На основу слике упиши одговоре на предвиђена места. 

Мерни инструмент приказан на слици назива се 
_________________________ и служи за мерење 
_____________________________________.

Вредност најмањег подељка на скали инструмента је 
d = ____________. 

3)  Мерни опсег овог инструмента је од _________________ до ________________.

4)  Тачност инструмента је ____________.

5)  Измерена вредност је __________.

6)  Резултат мерења ___________________________.

13. Колика је електрична отпорност бакарног проводника дужине 8 m и површине 
попречног пресека 2 mm²? Специфична отпорност бакра је 1,7 · 10–8 Ω ∙ m.

Анализа задатка:

Електрична отпорност проводника R директно је сразмерна специфичној електричној 
отпорности материјала ρ од кога је направљен проводник и његовој дужини ℓ, а обр-
нуто сразмерна површини његовог попречног пресека S. Пошто се у вредностима спе-
цифичних отпорности појављује степен броја десет, погодно је да се приликом претва-
рања површина запише у том облику. 

Подаци дати у задатку:

ℓ = 8 m

S = 2 mm2 = 2 ∙ 10–6 m2

ρ = 1,7 · 10–8 Ω ∙ m

v
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 директно је сразмерна специфичној електричној 
 од кога је направљен проводник и његовој дужини 
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цифичних отпорности појављује степен броја десет, погодно је да се приликом претва
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57.   Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
сваке његове странице једнака и износи R. Овај квадрат се укључује у електрично 
коло на различите начине приказане на сликама.

a) б) в) г)

  Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 
највећа електрична струја? (Окружно такмичење 1993.)

58.   Од комада бакра запремине 1,75 ∙ 10–6 m3 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω. 
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 
бакра ρ = 1,75 ∙ 10–8 Ω ∙ m? (Општинско такмичење 1995.)

59.   Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про-
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60.   Дата су два отпорника, R1 = 100 Ω и R2 = 60 Ω, и извор струје ε = 9,5 V и r = 0,5 Ω. 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју I = 0,25 A. 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61.   Одреди електромоторну силу ε у колу приказаном на 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед-
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво-
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62.   Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности r = 0,3 Ω, амперметар 
занемарљиве унутрашње отпорности и че-
лична жица дужине ℓ = 1 m, попречног пре-
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности 
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици. 
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 
1
3
l ℓ на

 

2
3
l ℓ у 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

ε

R1 R2 R4 R5

R3

A

ℓ

B

ε, r
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сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

60. Дата су два отпорника, 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

61. Одреди електромоторну силу 
слици, ако се зна да су сви отпорници међусобно јед
наки и отпорност им је 1 Ω, а електрична струја кроз 
отпорник R1 износи 1 A. Унутрашња отпорност изво
ра ЕМС занемари. (Општинско такмичење 1993.)

62. Струјно коло чине џепна батерија од 4,5 V 
унутрашње отпорности 
занемарљиве унутрашње отпорности и че
лична жица дужине 
сека S = 0,5 mm2 и специфичне отпорности
ρ = 2 ∙ 10–7 Ω ∙ m, везани редно као на слици.
а) За колико се промени електрична струја 

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)
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1.    Поред сваког тврђења напиши ДА ако је тачно или НЕ ако је нетачно.
а) Магнети привлаче све метале. ________

б) Истоимени магнетни полови се одбијају. ________

в) Магнетно поље се јавља око сваког тела. ______

г) Магнетно поље се графички представља линијама магнетног поља. _______

2.    У посуди се налазе пет кликера: стаклени, гвоздени, алуминијумски, челични 
и бакарни. Кад се приближи магнет, он ће привући:

а) све кликере;

б) само стаклени кликер;

в) све металне кликере;

г) само гвоздени и челични кликер.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3.    Магнетно поље постоји:
а) око сталног магнета;

б) око наелектрисане честице која мирује;

в) око проводника кроз који тече струја;

г) око металног проводника кроз који не тече струја;

д) око наелектрисане честице која се креће.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4.    Деобом магнета на два дела добијају се:
а) два мања магнета од који сваки има северни и јужни пол; 

б) раздвојени магнетни полови;

в) два комада метала без магнетних својстава.

Заокружи слово испред тачног одговора.

ТЕМА:  МАГНЕТНО ПОЉЕ група A
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ТЕМА: МАГНЕТНО ПОЉЕ
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ПРИПРЕМА ЗА ВЕЖБУ

За мале углове осциловања математичког клатна дужине ℓ, период је задат формулом

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати ℓ и T, из ове формуле могуће одредити вредност интен-
зитета убрзања Земљине теже g.

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ 

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна ℓ је растојање од тачке вешања клатна до његовог те-
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице ℓ1, а затим 
од тачке вешања до доњег дела куглице ℓ2. Када се ова два растојања саберу и поделе 
са два, добија се дужина клатна:

тачка вешања

ℓ
ℓ1

ℓ2

тежиште клатна
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ПРИПРЕМА ЗА ВЕЖБУ

За мале углове осциловања математичког клатна дужине 

где g означава убрзање Земљине теже. Квадрирањем овог израза добија се:

одакле је:

То значи да је, ако су ти познати 
зитета убрзања Земљине теже 

ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБАЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
ОДРЕЂИВАЊЕ УБРЗАЊА ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ ПОМОЋУ

МАТЕМАТИЧКОГ КЛАТНА

Дужина математичког клатна 
жишта. Пошто је маса нити занемарљиво мала, тежиште клатна се поклапа са тежиштем 
куглице која је окачена о нит и налази се у центру куглице. Да би се одредила дужина 
клатна, прво се измери растојање од тачке вешања до горњег дела куглице 
од тачке вешања до доњег дела куглице 
са два, добија се дужина клатна:

  Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела E, је
днака E, једнака E 2) „Мобилни претплатник 

тренутно није доступан…“
  Када на тело не делују спољашње силе,   Када на тело не делују спољашње силе, 

укупна механичка енергија тела 
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Из овога следи Закон одбијања светлости:

УПАДНИ УГАО ЈЕДНАК ЈЕ ОДБОЈНОМ УГЛУ (α = β), А УПАДНИ ЗРАК, ОДБИЈЕНИ 
ЗРАК И НОРМАЛА НАЛАЗЕ СЕ У ИСТОЈ РАВНИ.

2.2.1. РАВНО ОГЛЕДАЛО

Рекли смо већ да је свака равна и углачана површина равно огледало. У кући се 
углавном користе равна огледала. Када станеш испред огледала, ти у њему видиш 
своју слику и слику других предмета који се налазе испред огледала. Објекат који 
се налази испред огледала зваћемо предмет, а његова слика која се формира у 
огледалу је лик посматраног предмета. 

а) За глатку површину, нормале су у свакој тачки међусобно паралелне. 
б) Код храпаве површине, нормале имају различите правце.

С Л И К А  2.  14.

ПРИМЕР Уколико је угао између упадног и одбијеног зрака 130°, колики је упадни угао?

Подаци:
= 130°

Угао γ је угао између упадног и одбијеног зрака. Са 
слике 2.13 види се да је он једнак њиховом збиру:

γ = α + β.
Пошто су, према Закону одбијања светлости, упадни и 
одбојни угао једнаки (α = β) овај израз постаје

γ = α + α = 2 · α
одакле је упадни угао 

α .

За упадни угао се добија:

α 

Упадни угао, у овом случају, износи 65°.

 = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма-
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
одбијања светлости (упадни угао једнак је одбојном углу). Нормале неће бити 
међусобно паралелне (слика 2.14б), као код огледала (слика 2.14а).

а) б)
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 = ? = ?

Важно: За дифузно одбијање (слика 2.11б) наизглед не важи Закон одбијања 
светлости. Међутим, сваки довољно мали делић храпаве површине може се сма
трати глатким. Уколико на сваки од тих делића нацрташ нормалу, важиће Закон 
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Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?
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Механичку резонанцију можеш уочити у свакодневном животу. На пример, 

стакла на прозору понекад трепере када улицом пролазе аутомобили.

звук је механички талас па се и код њега уочава резонанција.

звучна резонанција између два звучна извора који могу да осцилују истом фреквенцијом

a) Гитара и б) говорни апарат људи

звучни талас

флаша исте
фреквенције

Потребне су ти две једнаке стаклене флаше. Држи једну флашу близу уха 

док друга особа, дувајући у своју флашу, не успе да произведе јасан звук. 

Да би јасније уочио ефекат, повремено спусти своју флашу па је поново 

стави крај уха.

С Л и к а  1.  26.

С Л и к а  1.  27.

из
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р 
зв

ук
а

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

задње непце
тело гитаре (резонатор)

жице (извор звука)

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

уста

зуби

предње 
непце

а)
б)

ДОМАЋИ ЗАДАТАК

 Потребне су ти: картонска или пластична цев отворена на оба 

краја, два балона, две гумице, пингпонг лоптица, селотејп и конац. 

На оба краја цеви постави мембране од балона и затегни их 

гумицама. Цев постави хоризонтално на сто. На један крај конца 

селотејпом причврсти пингпонг лоптицу, а други крај залепи за 

цев тако да лоптица виси поред једног отвора цеви и додирује 

мембрану. Једном руком притисни цев уз сто. Удари прстом друге 

руке у мембрану и посматрај лоптицу на другој страни цеви. Шта се 

дешава са лоптицом? Објасни.

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

нанцији са усном дупљом (слика 1.27б). 

Да ли ће струја тећи кроз коло на слици 4.52 ако једна од сијалица прегори? 
Шта ће се десити ако прегори једна сијалица у колу на слици 4.53?

Којим инструментом се мери електрична струја, а којим електрични напон?
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задње непце

усна дупља
(резонатор)

језик

гласне жице
(извор звука)

ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба ворена на оба 

ллотеејп и јп и ејп и е кконац. онац. онац. 

ттегни их ни их ни их 

дан крдан крдан краај ј ј ј кконца онца онца онца онца онца 

и кри краај зј зј зј заалепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за лепи за 

еви и еви и еви и еви и ддддоодидидидирррруује је ује у

дари прдари прдари прдари прсттом дом дрруге е 

рани рани цеви. еви. еви. ШШта а се е 

Једна флаша је извор звука, и њено осциловање преноси се на другу флашу. 

Пошто су једнаке, оне могу осциловати истом фреквенцијом. Због тога долази до 

резонанције, слично као што се дешавало код клатана исте дужине. 

Код флашâ на слици 1.26, осциловао је ваздух у флашама. Честе су резонан-

ције где извор звука није ваздух. Код гитаре, извор звука је затегнута жица. Она 

резонира са телом гитаре, које се због тога зове резонатор (слика 1.27а). Он је 

тако изабран да се звук у њему појачава. На сличан начин, гласне жице су у резо-

Односи мерних јединица и 
математички подсетник налазе се 

на почетку сваког поглавља.

Сви задаци 
имају решења.

Кроз целу збирку 
задатака ученици 
се припремају за 

полагање 
мале матуре.

Задаци су подељени по нивоима, а свако 
поглавље садржи задатке за додатну наставу 
и припрему за такмичења.

Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 

односу на тачку B? б) Колики је однос губитака електричне енергије на жици током 
истог времена за ова два случаја? (Окружно такмичење 1993.)

R1

80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019 
Резултат је негативан јер је n

p < n
e.

9.
F = 6 ∙ 109 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1 = q
2 = –2 ∙ 10–5 C.

11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 103 N
13. 
FR2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 N

б) E � 100 N
C

в) U = 12 V
г) U = 5 mV
д) φ = 80 V, E � 80 V

m
ђ) A = 12 J
е) d = 4 cm

15.

E � 5 6 N
C

16.
F = 473 ∙ 10–3 N
18.

E 90 109 N
C

19.
q = +0,008 ∙ 10–9 C или
q = –0,008 ∙ 10–9 C
21.
φ =9 V
22.

φ
uk = 20 V

23.

φ
uk = 20 V

24.

φ
A = 10 V

25.

U = 10 V
26.

U = 50 V
28.

A = 47,25 J
29.

U = 0,004 V
30.

E � 200 V
m

31.

A = 66 J
32.
|q| = 0,02 C
q = +0,02 C
(Пошто се тело креће од места са 
вишим потенцијалом ка месту са нижим потенцијалом, јасно је да је оно позитивно.)
33.

U = 9 V
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80

 = 135 C
 = –1,6 ∙ 10–19 C

 = –6 mC
 = 1,6 ∙ 10–19 C
 = 105 N
 = 0,001 kN

 = 60 cm

 = 6 mC = 6 ∙ 10–3 C
 = –12 μC = –12 ∙ 10–6 C
 = 0,5 nC = 0,5 ∙ 10–9 C

г) q = 2 kC = 2 ∙ 103 C
4.
q = –9,6 C
5.
q = 14,4 ∙ 103 C
6.
n = –20 ∙ 1019

Резултат је негативан јер је 
9.
F = 6 ∙ 10F = 6 ∙ 10F 9 N
10.
q = ±2 ∙ 10–5 C
Пошто је сила одбојна, могућа су два случаја: q

1 = q
2 = +2 ∙ 10–5 C или q

1
11. 
q’ = –10 ∙ 10–6 C (након раздвајања, оба тела су негативно наелектрисана па ће сила бити одбојна)
F = 56,25 ∙ 10F = 56,25 ∙ 10F 3 N
13. 
FRFRF

2 = 544 ∙ 1011 N
14.
а) F = 0,5 NF = 0,5 NF

б) E � 100 N
C

в) U = 12 VU = 12 VU
г) U = 5 mVU = 5 mVU

д) φ = 80 V, E � 80 V
m

ђ) A = 12 J
е) d = 4 cmd = 4 cmd
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Од жице константног пресека начињен је квадрат тако да је електрична отпорност 
. Овај квадрат се укључује у електрично 

Ако је у свим овим колима електромоторна сила једнака, кроз које коло ће тећи 

 треба начинити жицу дужине100 m од 
које се прави систем паралелно везаних отпорника еквивалентне отпорности 1 Ω.
На колико једнаких делова треба поделити жицу, ако је специфична отпорност 

Три серијски везана отпорника прикључена су на напон од 4,5 V и кроз њих про
тиче електрична струја 0,3 A. Колико износи отпорност сваког отпорника, ако је 
сваки наредни за 3 Ω већи од претходног? (Општинско такмичење 2009.)

 = 60 Ω, и извор струје 
Састави струјно коло тако да амперметар показује електричну струју 
Унутрашњу отпорност амперметра занемари. (Општинско такмичење 1996.)

коју показује амперметар када се клизни контакт помери са растојања 



ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге контролних вежби;
•  примере иницијалног теста и петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима.

ФИЗИКА
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Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

ФИЗИКА

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа,
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   110 интерактивних тематских алатки и игара 
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима 
да лакше савладају градиво и визуелно 

им приближити различите појмове, 
појаве, законе физике...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света 
и историјске личности.

Интерактивни алати 
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

Решавајући 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

Приручник за наставнике 
•методички приручник;
•предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje
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ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

У првој години коришћења уџбеника наше куће, за наставнике
смо припремили:

•  уџбенички комплет;

•  дигитални уџбеник;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник наставника;

•  постер за учионицу.

ОДОБРЕНО

ФИЗИКА

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Могу се користити на више уређаја: 
на интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•   Више од 1.200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа,
фотографија и других различитих врста материјала.

•   Интерактивни тестови за сваку лекцију.

•   110 интерактивних тематских алатки и игара 
који помажу у развоју вештина и омогућавају ученицима 
извођење експеримената.

3Д анимацијe ће помоћи ученицима 
да лакше савладају градиво и визуелно 

им приближити различите појмове, 
појаве, законе физике...

Јединствени видео-снимци 
којима се додатно објашњавају 
одређени садржаји.

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света 
и историјске личности.

Интерактивни алати 
за физику учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

Решавајући интерактивне 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

Наши уџбеници 
могу се користити 

у онлајн и у 
офлајн режиму.

Решавајући 
задатке и тестове 
ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

Приручник за наставнике 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;

ученици добијају повратну 
информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.

информацију да ли су 
тачно урадили задатак, 
као и резултат теста.
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