
Проблем месеца априла,маја,јуна, јула... Основна школа 

Нетачни часовници 

Професор физике Иван је кренуо са својим ученицима Милованом, Ненадом и 

Душком на Републичко такмичење из физике у Врњачку бању. Иванов аутомобил 

се креће константном брзином, која је непозната јер је брзиномер покварен. Кад су 

били на 120 km од Врњачке бање Милован је погледао на часовник који је 

показивао 7:00. На 90 km од Врњачке бање Ненадов часовник је показивао 7:29. 

Кад је Душков часовник показао 8:00, ученици су се налазили на 60 km од 

Врњачке бање. На основу ових информација, Милован, Ненад и Душко су 

закључили да њихови часовници нису тачни. Сматрајући да часовници које имају 

ученици касне или журе највише пет минута у односу на тачно време, одредити на 

основу датих података, кад ће најраније, а кад најкасније стићи у Врњачку бању. 

Да ли ће ученици стићи на свечано отварање које је у 9:00? Да ли постоји 

могућност да закасне на почетак израде задатака у 10:00? 

Решење 

Из текста задатка је јасно (види слику) да су на: 

удаљености од 120 km од Врњачке бање били  између  6h 55min - ,   7h 05min

                               90 km                                                           7h 24min - 7h 34min 

                                60 km                                                          - 8h 05min 7h 55min 

Како су ишли равномерном брзином, најбрже могуће кретање је да су 120 km 

прошли у  7h 05min  а 60 km  у 7h 55min (линија I на слици). Најспорија 

могућност је да су на 120км били у 6h 55min а на растојању 60 km били у 8h 05min 

(линија II). Све остале могуће брзине су између ових.  

Ако линије којима приказујемо могуће брзине продужимо до „циља“ видећемо да 

време доласка у Врњачку бању не може бити пре 8h 45min нити касније од 

9h 15min. 

Дакле, можда стигну на свечано отварање али сигурно стижу на 

почетак такмичења! 
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