ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

I разред

Друштво физичара Србиjе и Министарство просвете, науке
и технолошког развоjа Републике Србиjе
ЗАДАЦИ – БОЗОНСКА КАТЕГОРИJА∗

РЕПУБЛИЧКИ НИВО
22. март 2018.

1. Тело масе m = 1kg се баци са земље вертикално увис, почетном брзином v0 . Током кретања, на тело све време делуjе
сила отпора ваздуха, константног интензитета Fo . Тело се креће навише док не достигне максималну висину h, и
v0
након тога падне у исту тачку на земљи из коjе jе бачено. Интензитет брзине коjом тело удари у земљу jе v = √
.
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У последњоj секунди падања тело пређе пут 4 h. Колика jе максимална висина коjу достигне тело? (20 поена)
2. Taчка се креће по кружноj путањи по закону пута s(t) = t + 0,5t2 (t jе дато у s, а s у m). Однос интензитета
убрзања у тренуцима t1 = 1s и t2 = 2s jе 1 : 2. Наћи полупречник круга по ком се тачка креће.
(15 поена)
3. Систем приказан на слици 2 креће из мировања. Масе тела су M = 3kg и m = 1,5kg. Тело коjе се налази на стрмоj
равни нагибног угла 45◦ се првих d = 40cm креће по делу стрме равни коjи има коефициjент трења µ1 = 0,1, док се
након тога креће по делу стрме равни коjи има коефициjент трења µ2 = 0,55. Колико ће се подићи тело масе m у
односу на почетни положаj за све време кретања? Занемарити масу котура и деформациjу канапа услед истезања.
Прелаз између два коефициjента трења сматрати тренутним, тj. да се након пређених d = 40cm по делу стрме
равни коjи има коефициjент трења µ1 = 0,1 тело одмах креће по делу стрме равни коjи има коефициjент трења
µ2 = 0,55, односно да се може сматрати да су димензиjе тела занемарљиве.
(20 поена)
4. Билиjарска кугла полупречника r = 5,7cm jе ударена на такав начин да се креће на десно при чему се њен центар
креће брзином vc0 = 305 cm
s , при чему кугла ротира у смеру супротном од смера казаљке на сату угаоном брзином
rad
од ω0 = 20 s (слика 2). Пронаћи растоjање коjе лопта пређе пре него што почне да ротира у смеру казаљке на
сату, уколико jе коефициjент трења µ = 0,2. (20 поена)
5. Диск креће да ротира око осе, коjа jе нормална на његову раван и пролази кроз његов центар из мировања
константним угаоним убрзањем све док не постигне максималну угаону брзину. Након што постигне максималну
угаону брзину диск настави да ротира константном угаоном брзином. Ученик jе на диску уцртао тачку маркером
и на свака два обртаjа мерио пролазно време. За грешку мерења времена узети 0,20s . У табели 1. су приказани
подаци о укупном времену коjе jе диску било потребно да направи броj обртаjа приказан у табели. Графички
приказати броj обртаjа у зависности од времена и одредити угаоно убрзање, као и максималну угаону брзину
обртања диска, ако jе познато да jе ученик након анализе података закључио да jе диск максималну угаону
брзину постигао након 12,5s.
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(25 поена)

Слика 1: Слика уз трећи задатак.

Слика 2: Слика уз четврти
задатак.

Приликом решавања задатака користити да jе убрзање силе Земљине теже g = 9,81 sm2 .
∗

У бозонскоj категориjи такмиче се ученици коjи похађаjу одељења коjа раде по програмима специjализованих
гимназиjа за област математика и физика.
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