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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VIII разред  I група 

 

1. Кроз попречни пресек проводника за 3 минута прође количина наелектрисања 55 С при 
константној електричној струји. Одредити време за које ће кроз проводник протећи количина 
наелектрисања 1100 С. 

2. Колики пречник треба да има сребрна жица дужине cml 30=  да би њена електрична отпорност 
износила  Ω= 1,0R . Специфична електрична отпорност сребра је mΩ⋅= −610016,0ρ . 

3.  На електрични извор електромоторне силе 2,1V и унутрашњег отпора 0,1Ω прикључен је 
потрошач отпора 2Ω. Одредити јачину струје у колу. 
Нацртати шему кола и означити технички и физички 
смер струје. 

4. Три отпорника чији су отпори R1=12Ω, R2=20Ω и 
R3=10Ω везани су као на слици 1. Колики је 
еквивалентни отпор ове везе? 

5. У електричном грејачу  отпора 100Ω се за 10 минута ослободи количина топлоте 6MJ. Колика је 
јачина струје у грејачу? 
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ПИСМЕНА ВЕЖБА ИЗ ФИЗИКЕ VIII разред  II група 

 

1. Колико електрона прође кроз попречни пресек проводика за 3 минута ако кроз проводник 
протиче стриуја јачине 0,32А ( Ce 19106,1 −⋅= ) 

2. Танка сребрна жица полупречника mmr 4,0=  исечена је на три дела. Сечењем су добијени 
проводници (отпорници) чија отпорност сваког износи Ω= mR 30 . Колика је дужина жице пре 
сечења? Специфична електрична отпорност сребра је mΩ⋅= −610016,0ρ . 

3. На електрични извор унутрашњег отпора 0,1Ω прикључен је потрошач отпора 12,9Ω, при чему је 
јачина електричне струје у колу 2,5А. Колика је 
електромоторна сила извора? Нацртати шему кола 
и означити технички и физички смер струје. 

4. Три отпорника чији су отпори R1=10Ω, R2=8Ω и 
R3=12Ω везани су као на слици 1. Колики је 
еквивалентни отпор ове везе?  

5. Сијалица је укључена на напон од 9,5V. Одредити јачину електричне струје кроз сијалицу ако се 
зна да за 10 минута рад електричне струје износи 6kJ. 
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