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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VI разред  I група 

1. Тапетар треба да стави тапете на зидове собе. Он мери дужину собе која износи 4 метра, док је 
ширина собе 2,7 метра. Висина собе је 2,35 метара. Површина коју заузимају прозори је 4m2 , док 
врата заузимају 2 m2  . Колика је површина тапета неопходна да би тапетар уредио собу? 

2. Олимпијски базен у коме је ученица Нина Цојић освојила прво место и златну медаљу дубок је 2 
метра и 70 цантиметра. Дужина базена је 50 метара, док је ширина 25 метара. Познато  је да  1 
литар воде заузима запремину од 1dm3 . Колико литара воде је потребно да би се напунио базен? 

3. Ученик станује на 15 спрату солитера. Сваки дан се вози лифтом и жели да одреди време које је 
потребно да лифт стигне од приземља до 15. спрата.Он врши мерења које је записао у табели 1. 
Израчунати средњу вредност мерења и апсолутну грешку. 

1 2 3 4 5 

45,15 s 46,40 s 44,85 s 45,28 s 46,32 s 

Tabela 1 

4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? 

а) метар, килограм и паскал 

б) метар, килограм и келвин 

ц) метар, њутн и секунд 

д) секунд, килограм и паскал 

      5. Колико трају пет школска часа (без одмора) у: а) минутима, б) секундама ц) сатима 
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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VI разред  II група 

1. Дошао је керамичар да би у вашем купатилу поставио плочице. Дужина вашег купатила је 3 
метра, ширина купатила је 2 метра а висина је 2,20 метара. Површина коју заузима прозор је 
0,5m2 , док врата заузимају 2 m2  .  Плочице се постављају до плафона. Ако су  димензије(ширина 
и дужина)  једне плочице 25 cm и 25 cm одредите колико треба купити плочица? 

2. Унутрашњост товарног простора камиона има следеће димензије: дужина је 8 метара, ширина је 
2,05 метара, док је висина  0,50 метар. Колико m3 (метара кубних) песка може стати у камион ако 
песак поравнамо са горњом ивицом страница. 

3. Ученик жели да одреди висину снега који је нападао у току ноћи испред његове куће. На 
неколико места мери висину снега. Мерења су дата у табели 1. Израчунати средњу вредност 
мерења и апсолутну грешку мерења. 

1 2 3 4 5 

32,7 cm 34,5 cm 34,9 cm 35,9cm 37,0 cm 

4. Које од набројаних мерних јединица су основне јединице SI – система? 

а) метар, килограм и паскал 

б) мол, ампер, паскал 

ц) кандела, ампер, килограм 

д) секунд, килограм и паскал 

5. На предстојећој ексурзији провешчете 2,5 дана. Колико је то: а) сати  б) минута ц) секунде 


