
Маса и 
инертнпст тела 



Шта знамп п маси? 

• пснпвна и скаларна физичка величина 

• мери се вагпм 

• главна јединица мере је килпграм  

• пзнака килпграма je kg 

• пстале јединице су тпна(𝒕), грам(𝒈), 
милиграм(𝒎𝒈), микрпграм(𝝁𝒈)... 



Маое јединице пд килпграма су: 

𝟏𝒈 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒌𝒈   𝟏𝒌𝒈 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒈 

𝟏𝒎𝒈 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝒌𝒈  𝟏𝒌𝒈 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝒎𝒈 

𝟏𝝁𝒈 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝒌𝒈 𝟏𝒌𝒈 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝝁𝒈 

 

Већа јединица пд килпграма је: 

𝟏𝒕 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒌𝒈             𝟏𝒌𝒈 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝒕 

 



Да ли смп у претхпдним лекцијама 
кпристили масу? 

У лекцијама када смп причали п силама, да би 
израчунали силу теже (𝑭𝒈) или тежину тела (𝑸) билп 
је неппхпднп да знамп масу тела. 
 

𝑭𝒈 = 𝑸 = 𝒎𝑮 
 

𝒎-маса тела,  

𝑮 = 𝟗, 𝟖𝟏
𝑵

𝒌𝒈
≈ 𝟏𝟎

𝑵

𝒌𝒈
 - jaчина гравитаципнпг ппља 

Земље 
 



Гравитаципна сила кпјпм планете 
делују на тела је сразмерна маси тела. 

 

 

Маса је гравитаципна 
пспбина свакпг тела. 



𝑣0 = 0 𝑣 

𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
𝑣 = 0 

АУТП НАГЛП УБРЗАВА 

АУТП НАГЛП КПЧИ 

Кпју пспбину тела јпш изражавамп  маспм? 



Шта примећујемп у пвим 
примерима? 

Примећујемп да тела увек теже да не меоају 
брзину - акп мирују да наставе да мирују, акп 
се крећу да наставе да се крећу равнпмернп 
правплинијски. 

Ова пспбина тела се назива ИНЕРТНПСТ. 
Inertia - латинска реч, значи трпмпст, леопст. 

За тела кажемп да су трпма, леоа затп штп 
,,не впле’’ да меоају брзину. 



Какве тп везе има са маспм? 



телп мале масе се лакп 
ппкреће 

телп мале масе се лакп 
зауставља 

телп велике масе се тешкп ппкреће 

телп велике масе се тешкп зауставља 



 
Примећујемп: 

 

Штп су тела веће 
масе тп су инертнија. 

 



На питаое шта је маса мпжемп 
дати пдгпвпр: 

Маса је мера 
инертнпсти и 

гравитаципних 
пспбина тела. 

 



П инерцији тела гпвпри Закпн 
инерције (Први Оутнпв закпн): 

Тела теже да задрже стаое релативнпг 
мирпваоа или равнпмернпг 

правплинијскпг кретаоа све дпк их 
некп другп телп (сила) не примпра да тп 

стаое прпмени. 

Једнпставније реченп: 

Тела не меоају брзину  

дпк на оих не делује сила. 




