
Кпја тела тпну, а кпја 
израоају (или се 

ппдижу у вис) у впди 
(или ваздуху)? 

-обнављање- 



Питаоа: 

1. Збпг чега нека тела тпну (или падају), а нека 
израоају (или се ппдижу у вис)? Шта треба 
да уппређујемп да би пдгпвприли на пвп 
питаое? 

2. Да ли маса тела утиче на тп да ли ће телп 
тпнути у впди?  

3. Од чега пнда зависи какп ће се телп 
ппнашати када га бацимп у впду? 

4. Кпја тела тпну у впди (или падају у ваздуху)? 

5. Кпја тела тпну у впди (или падају у ваздуху)? 

 



6. Кпја тела израоају у впди (или се ппдижу у 
вис ваздуху)? 

7. Кпја тела лебде у впди (или ваздуху)? 

8. Какп тела мпгу да имају исту густину кап 
впда? 

 



Задаци: 

1. Телп има масу 𝟓𝟎𝒈 и запремину 𝟐𝟎𝒎𝒍. Да 
ли ће пвп телп пптпнути у впди? 

Решеое: Хпће. 

2. Кплика је густина тела акп знамп да пнп 

плута на ппвршини впде и да је 
𝟏

𝟒
 оегпве 

запремине изнад ппвршине впде? Густина 

впде је 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑. Занемари силу пптиска у 

ваздуху. 

Решеое: Густина тела је 𝟕𝟓𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑. 

 



3. Камен на дну базена са впдпм има тежину 
𝟓𝟎𝑵 и запремину 𝟒𝒍. Израчунај густину тела. 

Густина впде је 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑 и 𝒈 = 𝟏𝟎
𝒎

𝒔𝟐. 

Решеое: Густина камена је 𝟐𝟐𝟓𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑. 

4. Телп масе 𝟓 𝒌𝒈 и запремине 𝟒𝟎𝟎𝟎 
милилитара је баченп у впду густине 

𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑. Да ли ће пвп телп да исплива или 

пптпне? 

Решеое: Пптпнуће затп штп има већу густину 
пд впде.  



5. Кпликпм силпм ће телп из претхпднпг 
задатка да притиска днп базена акп је пн: 

а) пун впде; б) празан? 𝒈 = 𝟏𝟎
𝒎

𝒔𝟐. 

Решеое: а) 𝟏𝟎𝑵; б) 𝟓𝟎𝑵. 

6. Телп масе 𝟎, 𝟓 𝒌𝒈  и густине 𝟓 
𝒈

𝒄𝒎𝟑 тпне 

сталнпм брзинпм (равнпмернп) крпз впду 

густине 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝒌𝒈

𝒎𝟑. Израчунај јачину силе 

птппра кпја делује на телп. 𝒈 = 𝟏𝟎
𝒎

𝒔𝟐. 

Решеое: 𝟒𝑵. 


