
Задатак ‐ мишић за жвакање
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Мишић за жвакање је причвршћен за доњу
вилицу, која је зглобом причвршћена за лобању
(види слику). Систем је еквивалентан савијеној
полузи, као што је приказано на слици. Fc је сила
којом вилица делује на храну, Т је сила затезања
у мишићу а R je сила којом зглоб делује на
вилицу. Нађи Т и R ако је Fc = 40N. 



Задатак ‐ ротацијa
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Ако је систем на слици доведен у ротацију око
“y” осе, нађи моменат сила који доводи до
угаоног убрзања од 2 rad/s2.



1. Дечак помера сандук 5m по равној повшини, 
при чему делује константном силом од 50N на
сандук. Ако на сандук делује сила трења од
40N, колики је укупан рад који је извршен на 
сандуку?

2. Скијаш напушта скакаоницу са брзином од
10m/s, под неким углом θ. Колика је брзина
скијаша на његовој максималној висини од 3m 
изнад нивоа скијашке рампе? Занемари отпор
ваздуха.

3. Кутија масе 2kg који полази из мира клизи дуж
стрме равни дужине 10m са нагибним углом од
30˚. Интензитет силе трења на кутије је 6N. 
Колика је брзина кутије на дну стрме равни?



4. Камион има двоструко већу масу од кола, а оба се 
крећу истом брзином. Ако је кинетичка енергија 
камиона К, колика је кинетичка енергија кола?
a) К/4
b) К/2
c) ◊2 К
d) К
e) 2K

5. Ако се брзина честице удвостручи, шта се дешава са 
њеном кинетичком енергијом?
a) Постаје 4 пута већа
b) Постаје 2 пута већа
c) Постаје ◊2 пута већа
d) Не промени се
e) Постаје 4 пута мања



6. Блок масеm је бачен са четвртог спрата зграде и 
удара у тротоар брзином v. Са којег спрата би 
требало бацити блок, да би му се дуплирала брзина 
при удару на тротоар?
a) 6 спрата
b) 8 спрата
c) 10 спрата
d) 12 спрата
e) 16 спрата

7. Колику средњу механичку снагу морају да развију
мишићи планинара тешког 60kg, који се пење уз
брдо висине 400m у 80 min?



8. Кугла масе 5 kg се ослобађа из тачке А и клизи дуж 
тобогана без трења (види слику). Одреди
a) Брзину куглице у тачкама B и C
b) Укупан рад силе гравитације при померању 

куглице из тачке А у тачку С.



9. Блок од 2kg је причвршћен на опругу константе 
200N/m. Блок је пуштен из мировања пошто је 
истегнут за 0,2m из положаја равнотеже. У том 
тренутку нађи 
a) Силу која делује на блок
b) Убрзање блока

10.Објекат од 4 kg је постављен на врх вертикалне
опруге, при чему се опруга сабије за 2 cm. Колика је
константа опруге?  2

11.Позиција објекта који се креће као линеарни 
хармонијски осцилатор је дата са x=4 cos(6p t), где 
је х у метрима а t у секундама. 
a) Колика је амплитуда осцилација
b) Колики је период осцилација.



12. Маса од 0,2 kg која виси са опруге константе 80N/m 
је пуштена да осцилује горе‐доле. Ако је маса
померена из положаја равнотеже за 0.1m и пуштена
из мира, колика је њена брзина када пролази кроз
тачку равнотеже?

13. Објекат масе m је причвршћен за опругу.  За који 
мултипликативни фактор се промени фреквенца 
осцилација, ако маса порасте на 9m?
a) 1/9
b) 1/3
c) 3
d) 9
e) 6



14. Ако се амплитуда линеарног хармонијског 
осцилатора удвостручи, шта се дешава са 
фреквенцијом осцилација?
a) Удвостручи се
b) Повећа се за ◊2 пута
c) Смањи се за пола
d) Смањи се за ◊2 пута
e) Остаје иста.



15. Објекат причвршћен за опругу осцилује као што је 
приказано на слици. За ово кретање нађи
a) Амплитуду
b) Период
c) Угаону фреквенцу
d) Максималну брзину
e) Максимално убрзање



16. Хладног зимског дана температура је ‐23˚C. Колика је
температура у келвинима?

17. Контејнер садржи 1m3 кисеоника на притиску од 4 
atm. Гас се шири тако што гура клип, повећавајући
запремину гаса док притисак не падне на 1 atm. Ако
температура гаса остане константна, која је нова
запремина коју гас заузима?

18. Ако се запремина идеалног гаса удвостручи, при 
чему се његова температура учетворостручи, шта се 
дешава са притиском?
a) Остане исти
b) Опадне за фактор 2
c) Опадне за фактор 4
d) Порасте за фактор 2
e) Порасте за фактор 4



19. Гас је под притиском 6 106 Pa, и на температури од
23˚С. Ако се гас рашири 4 пута и ако му крајњи
притисак буде 106 Pa, колика му је крајња температура?

20. Колика је унутрашња енергија 30 g неона на
температури од 127˚С. Атомска маса неона је 20 amu. 
Узети да је R=

	
.

21. Густина гаса хелијума на 0 ˚С је 0.179 kg/m3. 
Температура се онда повећа на 100˚С, при чему се 
притисак држи константним. Претпостављајући да је 
хелијум идеални гас, нађи његову нову густину.

22. Претвори 7*103 cal у Ј.
23. Колико енегрије је потребно да би се подигла

температура 10kg олова са 20˚С до његове тачке
топљења од 320˚С? Специфична топлота олова је 128 
J/(kg ˚С).



24. Идеални гас се компресује за 0,5 m3 при константном
притиску од 50 kPa. Колики рад изврши гас?

25. 200 Ј топлоте је саопштено гасу при изохорском
процесу. Колика је промена унутрашње енергије
гаса?

26. 200 мола идеалног гаса се шири од 1 m3 до 2 m3 на
константној температури од 400К. Колики рад
изврши спољашња средина на гасу?

27. Шта је тачно када идеални гас пролази кроз 
адијабатску експанзију?
a) Температура гаса се не мења
b) Гас не врши никакав рад
c) Нема размене топлоте гаса са околином
d) Унутрашња енергија гаса се не мења
e) Притисак гаса расте



28. Дешава се термодинамички процес при коме 
ентропија система опадне за 6Ј/K. По другом 
принципу термодинамике ста можете закључити о 
промени ентропије околине?
a) Мора да буде +6Ј/K или мања
b) Мора да буде једнака +6Ј/K
c) Мора да буде између +6Ј/K и нуле
d) Мора да буде 0
e) Мора да буде +6Ј/K или виша



29. Моноатомски гас пролази кроз процес приказан на 
PV дијаграму на слици. Током процеса притисак и 
запремина гаса се дуплирају. Колику топлоту 
абсорбује гас током процеса?


