
Први део 
 
 

I)Подвуци тачне исказе о физичким величинама. 
 

Маса тела: 
1)је исто што и тежина тела  
2)зависи од броја молекула у 
телу 
3)се може изразити и у 
њутнима 
4)је мера инертности тела 
5)се мења загревањем или 
хлађењем тела 
6)се израчунава као количник 
густине и запремине тела 
7)се може изразити у 
грамима 
8)је мера тромости тела 
 

Запремина тела: 
1)се мења са променом  
температуре тела  
2)има ознаку Z 
3)описује колико простора 
заузима тело 
4)има јединицу литар 
5)се мери вагом 
6)је количник масе и густине 
тела 
7)се може прочитати у некој 
табели за дату супстанцију 
8)може се изражавати у 
тонама 
 

Густина тела: 

1)се може изражавати у 
𝒌𝒈

𝒄𝒎𝟑 

2)је производ масе и 
запремине тела 
3)је највећа углавном код 
тела од чврстих супстанција 
4)се означава са ознаком g 
5)зависи од супстанције од 
које је тело сачињено 
6)зависи од збијености 
молекула у телу 
7)у течном стању се мери 
само мензуром 
8)зависи само од масе тела 

 
II)Ово су могући кораци при мерењу густине тела у зависности од њиховог облика и агрегатног 
стања. У доњу табелу упиши слова која означавају редослед  корака при мерењу густине чврстог 
тела правилног геометријског облика. 

 

а)израчунај густину 
тела 

б)спусти тело у 
мензуру и измери 
запремину воде и 

тела у мензури 

в)измери масу 
празне посуде вагом 

г)израчунај  
запремину тела 

помођу једначина из 
математике 

д)измери  масу тела 
вагом 

ђ)сипај 𝟏𝟎𝟎𝒎𝒍 
течности у посуду 

е)израчунај густину 
течности 

ж)измери масу 
течности са посудом 

з)измери запремину 
воде у мензури 

и)израчунај масу 
течности 

ј)измери димензије 
тела 

к)израчунај 
запремину тела 

 

     

 
III)У доњу табелу упиши редне бројеве тела тако да буду поређани по густини од највеће ка 
најмањој. 

 1 2 3 4 

маса 𝟗 𝒈 𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒈 𝟑𝟎 𝒕 𝟔𝟎𝟎 𝒈 

запремина 𝟑 𝒄𝒎𝟑 𝟎, 𝟓 𝒎𝟑 𝟔 𝒎𝟑 𝟏𝟓𝟎 𝒄𝒎𝟑 
 

    

 
 
 



IV)На слици је цистерна у којој се налази нека течност. Линија приказује површину течности. 
Испод слика напиши бројеве који одговарају одређеним редним бројевима кретања. 
 

   
 

_____ 
 

 
_____ 

 
_____ 

1)равномерно 2)убрзано 3)успорено 
 
 

Други део 
 
Одговори на питања 
 
 
1. Ако је тело неправилног облика и од гвожђа, а изнутра има шупљину , колику би смо 
густину тела добили у односу на густину гвожђа? Мању или већу? Објасни. 
 
 
2. Шта се догађа с путницима ако аутобус нагло закочи? Зашто? Који закон физике говори о 
томе? 
 
 
3. Ако помешамо две течности познатих густина, колика ће бити густина мешавине? 
 
 
 

Трећи део 
 
Реши задатке 
 
1. Израчунати густину чврстог тела облика коцке ако смо мерењем установили да је: 

 маса тела 172,8 g; 

 ивица коцке 0,6 dm. 
2. Колика је густина раствора (средња густина) добијеног мешањем 500 ml воде и 0,2 kg 
алкохола? Густина алкохола је 790 kg/m3. Густина воде је позната. 
 


