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1. Дуња кроз прозор своје собе посматра невреме. У тренутку када је муња осветлила небо Дуња почиње 

да броји секунде до тренутка када је чула удар грома. Избројала је пет секунди. Уколико је брзина којом 

се светлост простире кроз ваздух m/s0000003001 v , а брзина звука у ваздуху m/s340 , одредити на којој 

удаљености од Дуње се догодио удар грома. 

 

2. Огњен, идући брзим ходом, пут од куће до школе пређе за min10 . Када хода нормалном брзином, 

Огњен може да стигне до школе истим путем за min15 . Брзим ходом Огњен се креће за m/s0.5  брже 

него када хода нормалном брзином. Колико је удаљена школа од Огњенове куће? Колика је Огњенова 

брзина при нормалном, а колика је при брзом ходу? 

 

3.  Возећи се на сувозачевом месту у аутомобилу који се креће константном брзином, Маја је измерила 

да је прошла поред 4 стуба уличне расвете за s9 . Растојање између уличних стубова износи m30 . 

Крећући се овом непромењеном брзином Маја прелази растојање од km36  од почетка кретања. Затим 

прави паузу од пола сата и наставља кретање брзином од km/h40  наредна два сата. Колика је Мајина 

средња брзина кретања на читавом путу? Скицирати график зависности брзине од времена. 

  

4. Брод се креће по реци која пролази кроз два места. Брзина кретања брода између ових места у односу 

на реку је иста, независно од смера и износи km/h15 . Уколико је време кретања између ових места 

узводно два пута дуже од времена кретања низводно, одредити брзину протицања реке у односу на 

обалу. Одредити и брзине кретања брода узводно и низводно у односу на обалу. 

 

5  На основу графика зависности брзине тела од времена наћи укупан пређени пут тела у току кретања и 

његову средњу брзину на том путу. 
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1. Светлост се креће брже од звука, па Дуња прво опажа муњу, а касније чује удар грома. Како је брзина 

светлости много већа од брзине звука, практично удаљеност удара грома се може одредити као производ 

брзине звука и времена које је Дуња измерила s5t , тј. m17002  tvs [20п]. Алтернативно 

решење: Растојање које пређе светлост и звук је једнако. Време које је потребно светлости да стигне до 

Дуње износи 11 / vst  [3п], док је звуку потребно 22 / vst  [3п]. Како је пређени пут исти, можемо писати 

да је 2211 tvtv  [3п], одакле је 1221 / vtvt  . Време које је Дуња измерила између муње и грмљавине је 

12 ttt  [3п], тј. 1222 / vtvtt  , одакле је )/1/( 122 vvtt  [4п]. Заменом у једначину за време 

кретања звука, можемо одредити пређени пут звука, тј. удаљеност грмљавине  

m17000019,1700)/1/( 122  vvtvs [3+1п]. 
 

2. Обележимо са s600min101 t  време кретања до школе брзим ходом и одговарајућу брзину са 1v . 

Аналогно, при ходу нормалном брзином s900min152 t  и 2v . Како је m/s5.021  vvv [5п], 
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3. Растојање између четири стуба уличне расвете износи m90m30)14( s [4п]. Како је време s9t , 

брзина кретања на овом делу пута износи km/h36m/s10/1  tsv [2п]. Овом брзином Маја је прешла 

km361 s  за h1/ 111  vst [2п]. Затим је правила паузу од h5.02 t и потом наставила кретање брзином 

од km/h403 v , за време од h23 t . Притом је прешла растојање од km80333  tvs [2п]. Средња брзина 

се одређује као укупан пређени пут подељен са укупним временом кретања, па је 

km/h1.33)/()( 32121sr  tttssv [4+1п] 

 Правилно скициран график [5п]            

4.  Обележимо са 1t  и 1v  време и брзину кретања низводно, а са 2t  и 2v исте величине узводно. Брзина 

кретања брода у односу на реку је иста у оба смера, km/h15v   и можемо писати uvv 1 [4п] и 

uvv 2 [4п], где је u  брзина кретања реке у односу на обалу. Како је 12 2tt  [4п], тј 
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21 2vv  , тј. )(2 uvuv  . Добијамо да је km/h53/  vu [5+1п] и km/h201 v [1п] и km/h102 v [1п]. 

 

5. Са графика се може видети да за време кретања у прве две секунде, s21 t [1п] брзина износи 

m/s31 v [1п]. Тело се потом кретало брзином m/s12 v  [1п] за временски период од s22 t  [1п]. 

Наредни период од s43 t [1п], тело се кретало брзином од m/s23 v [1п]. Пређени путеви су редом 

m6111  tvs [1п], m2222  tvs [1п] и m8333  tvs [1п]. Укупан пређени пут износи 

m16321  ssss [4+1п]. Како је укупно време кретања s8t , средња брзина кретања износи 

m/s2/  tsv [5+1п]. Алтернативно, пређени пут се може одредити са графика као укупна површина 

испод графика m16m 24m 12m 32 s . 

 


