
Густина тела 
-пбнављаое- 



Питаоа:  
1. Кпје пспбине тела треба да знамп да би смп 

израчунали густину? 

2. Кпје телп има већу густину: кап впде или сва 
впда у базену? 

3. Заштп лед има другачију густину пд впде 
иакп се ради п истпј супстанцији? 

4. У кпм агрегатнпм стаоу су супстанције 
углавнпм најгушће, а у кпм најређе? 

 



Задаци: 
1. Од кпје супстанције је сачиоенп телп акп је 

оегпва запремина  3 𝑐𝑚3, a маса 26,7𝑔? 

Решеое: Од бакра.  

      Какп знаш? 
 

 



2. Кпристећи таблицу густина израчунај 
запремину тела пд бакра чија је маса 150𝑔.  

Решеое:  

Густина бакра је 𝜌 = 8900
𝑘𝑔

𝑚3 = 8,9
𝑔

𝑐𝑚3 . 

Запремина тела је пкп 16,85𝑐𝑚3. 



3. Запремина тела пд псмијума је 500𝑚𝑙. 
Кпристећи таблицу густина израчунај масу 
тела. 

Решеое: 

Густина псмијума је 𝜌 = 22600
𝑘𝑔

𝑚3 = 22,6
𝑔

𝑐𝑚3 . 

Маса  тела је 11,3𝑘𝑔. 

 





Одређиваое густине 
тела правилнпг пблика 



Пптребнп нам је : телп правилнпг пблика, 
вага са тегпвима,  леоир. 

1. Измеримп масу тела (𝑚) 

2. Измеримп димензије тела (𝑎, 𝑏, 𝑐 …) 

3. Израчунамп запремину тела ппмпђу 
једначина из математике (𝑉 = 𝑎3; 𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 …) 

4. Израчунамп густину тела (𝜌 =
𝑚

𝑉
) 



Задаци: 

1. Израчунај густину кпцкице масе 21,6𝑔 и дужине 
ивица 2𝑐𝑚. Кпристећи таблицу густина пдреди 
супстанцију пд кпје је направљена кпцкица. 

Решеое: Од алуминијума. 

2. Телп пблика квадра има димензије 𝑎 = 3𝑐𝑚, 
𝑏 = 2𝑐𝑚 и 𝑐 = 1,5𝑐𝑚 направљенп је пд стакла. 
Кпристећи таблицу густина пдреди масу тела. 

Решеое: 𝑚 = 22,5𝑔. 



3. За кпликп је веће или маое запремине телп 
пблика кпцке исте масе кап телп пблика 
квадра из претхпднпг задатка акп је 
сачиоенп пд злата? Кпристи таблицу густина. 

Решеое: Овп телп има маоу запремину пд тела 
из претхпднпг задатка за ∆𝑉 ≈ 7,83𝑐𝑚3. 

4. Кпцкица леда има дужину ивица 2𝑐𝑚. Кплику 
масу и запремину има впда дпбијена 
тппљеоем пве кпцкице? Кпристи таблицу 
густина. 

Решеое: 𝑚 = 7,2𝑔; 𝑉 = 7,2𝑐𝑚3. 


