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 1. УВПД 
 
        Рад и снага су физишке велишине кпје су изузеунп инуересануне 
за изушаваое збпг упга щуп пба ппјма кприсуимп у свакпдневнпм 
гпвпру , а да уи ппјмпви најшещће нису ппвезани са самим 
дефиницијама пвих физишких велишина. Управп уп је прпблем за 
усвајаое правилних дефиниција рада и снаге кпје се кприсуе  у 
физици. У пвпм раду је пписана експерименуална вежба кпја мпже 
да ппмпгне  за једнпсуавније усвајаое пвих ппјмпва. Псим упга 
пписана вежба даје мпгућнпсу кпрелације физике и са неким другим 
насуавним предмеуима и за јаснп сагледаваое знашаја физике кап 
науке и кап насуавнпг предмеуа у Пбразпвнпм сисуему, и у другим 
аспекуима људске делаунпсуи и живпуа. 
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   2. ЛИНГВИСТИЧКП ЗНАЧЕОЕ РЕЧИ РАД И СНАГА     
 
   У српскпм језику, а и у језицима кпји се шещће кприсуе ( енглески, 
немашки ), реш рад пзнашава ппсап, делаунпсу или делаое, дпк снага 
пзнашава јпщ и мпћ, и силину делпваоа, щуп приликпм увпђеоа 
пвих ппјмпва у насуаву физике мпже да предсуавља прпблем 
приликпм фпрмираоа физишкпг ппјма рада и снаге. Напр. у 
гпвпрнпм језику и спаваое, певаое, седеое уакпђе предсуављају 
неке пблике рада кпји се не уклапају у физишку дефиницију рада, уе 
збпг упга уреба инсисуирауи на јаснпм усвајаое дефиниције ппјма 
рада у физици. 
   Језишки ппјмпви рада и снаге у другим језицима мпгу кприсуиуи 
кап лпгишке закашке ушеницима да запамуе пзнаке за рад и снагу у 
физизци. 
  На енглескпм језику power пзнашава снагу,а првп слпвп пве реши се 
кприсуи кап пзнака физишке велишине снага ( Р ). На немашкпм језику 
радиуи се каже аrbeit, где је првп слпвп пве реши пзнака за физишку 
велишину рад ( А ) . Пви ппјмпви мпгу ушеницима плакщауи памћеое 
пзнака пвих физишких велишина. 
 
  3. ИСТПРИЈСКИ РАЗВПЈ ППЈМПВА РАД И СНАГА 
 
       Мпћни ануишки владари су примиуивним уехнишким средсувима 
извели грандипзне ппдухвауе, али развпјем друщува и привреде 
оихпва дпсуигнућа вище нису била задпвпљавајућа. 
       Скушенпсу средсуава занауских радипница пнемпгућава 
занаулијама да ппсуижу замащнији уехнишки напредак. Збпг упга је 
прирпднп да се први велики мащински уређаји уведу у пним 
прпизвпдним гранама кпје су биле у рукама велеппседника, щуп 
знаши у архиуекуури и рударсуву. 
       Агрикпла [1] је  у ХVI веку издап ппсежан учбеник п меуалургији, 
и у оему пписује разне ппгпнске мащине, кап и мащине на 
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живпуиоски, људски, или впдени  ппгпн, дизалице, пумпе, 
меуалурщке пећи. Мнпщувп механизама кпји су се већ 
уппуребљавали и нацруи нпвих мащина најбпље сведпше п живпм 
уехнишкпм инуересу пнпг дпба. 
      Хпландски физишар Симпн Суевин [1] градип је 1600. гпд. 
шуднпвауе једреоаке кпји нису плпвили мприма негп су имали 
упшкпве и великпм брзинпм су јурили хплндским равницама.  
 
 
 

                              
 
                                                        слика 3.1 
 
  „ Чудп је и није шудп“, наслпвна слика Суевинпвпг дела „ Statics and 
hidrostatics „ из 1596.гпд [1]. Симпн Суевин је суавип пгрлицу пкп 
призме . Пшигледнп је да ће пгрлица мирпвауи, знаши пна је у 
равнпуежи. Акп пдсешемп пгрлицу на крајевима призме, равнпуежа 
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збпг симеурије левп -  деснп се неће ппремеуиуи. Пдакле закљушује 
Суевин да су уереуи на кпсинама у равнпуежи, акп су 
прпппрципнални дужинама кпсине. Једна пд уих кпсина мпже 
суајауи и веруикалнп, а уиме се дпбија важна уепрема п 
паралелпграму сила. 
 
 
       

                                     
 
                                                        слика 3.2 
 
  Пзнашимп ли уег са U, a уереу са Т, висину кпсине са h, а дужину са l 
мпжемп да напищемп Суевинпв пднпс 
                 U : T = h : l 
  Мпжемп пднпс сураница изразиуи прекп кпсинуса кап: 

                 U = T ∙ 
ℎ

𝑙
 = T ∙ cosα 

   Сила кпја делује на кпсину једнака је прпјекцији уежине на кпсину. 
Пвп Суевинпвп пукриће је пмпгућилп ппщуе фпрмулисаое суауике 
сила кап векупра. 
     Крај   16. – пг и 17. – пг века врви пд нпвих механишких сазнаоа. 
Ппкреуна сила целпкупнпг напреука је експеримену – мереое 
израженп јасним предсуавама и мауемауишким пднпсима. 
Експерименуални апарауи су били грађени налик на мащине , али се 
при упм изгубила из вида оихпва прпизвпдна сврха. Јединп щуп је 
занималп физишаре била је динамика сасуавних делпва уређаја. 
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  4. МЕХАНИЧКИ РАД И СНАГА  
 
 
4.1 Механички рад 
      
       У  свакпдневнпм живпуу ппд називпм рад ппдразумевамп сваки 
пблик  акуивнпсуи кпји захуева мищићни наппр и уппуребу мащина. 
У физици је ппјам рада сурпгп дефинисан и пднпси се на 
савладаваое силе на даупм пууу.  Дакле, нащ задауак ће биуи да  
прпнађемп израз кпји ће на адеквауан нашин ппвезауи силу и 
креуаое. 
     У механици се ппмпћу рада пписује дејсувп силе ппвезанп са 
ппмераоем уела у прпсупру. Из искусува је ппзнауп да акп на некп 
уелп делује сила кпнсуанунпг инуензиуеуа у правцу и смеру креуаоа ( 
сл. 4.1         ) рад пве сила на пууу пд уашке А дп уашке В изнпси  
 
                                      A  =   F ∙  s          (4.1)      
  уј. рад је при наведенпм премещуаоу уела једнак прпизвпду силе и 
пређенпг пууа. 

 
                                                    слика 4.1 
 
       Акп пп инуензиуеуу суална сила F ( сл.  4.1  ), кпја делује на уелп 
заклапа увек исуи угап α са пууем s мпже се разлпжиуи на две 
кпмппненуе  Fn и Fp .  Дпк кпмппненуа Fn = F sinα, не врщи рад, јер се 
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уелп некреће у оенпм правцу, дпуле кпмппненуа у правцу пууа Fp = F 
cosα врщи рад. Такп је према ( 4.1)  
 
 

 
                                        слика 4.2 

 

  
                                 A = F ∙ s cos α                     ( 4.2 ) 
 
     Пбразац ( 4.2 ) ппказује неке слушајеве при врщеоу рада. Када је                            
α = ½π , уј. када је сила нпрмална на пуу рад је једнак нули. Када је α 
= 0 или  α = π , уј. када је сила паралелна са пууем , сила врщи рад 
целим свпјим инуензиуеупм. Једнашина ( 4. 2 ) се мпже написауи и 
кап скаларни прпизвпд две векупрске велишине 
 
                                А = F ∙ s                                         ( 4.3) 
 
      Тај рад је скаларни прпизвпд силе  F   и ппмераоа s . Ппсупји, 
међууим, низ сиууација кпд кпјих сила кпја делује на уелп није 
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кпнсуануна, негп се меоа дуж ппмераоа. Тада ћемп израз ( 4.2 ) 
наћи у инфиниуезималнп краукпм времену dt, за кпје време се сила 
неће прпмениуи. У краукпм временскпм инуервалу уелп ће прећи 
инфиниуезимални деп пууа ds, па ће и сила изврщиуи 
инфиниуезимални деп рада 
 
              dA = F ∙ ds ∙ cosα                            ( 4.4 ) 
 
        За кпнашан рад у кпнашнпм времену t  при шему се уелп ппмери 
пд s1 дп s2  рад ће биуи 

         A  =  ∫ dA  =   𝐹 cos𝛼  𝑑𝑠
𝑠1

𝑠2
          ( 4. 5 ) 

 
  Акп се и инуензиуеу и смер силе меоа упкпм ппмераја s, уада је 
ппуребнп ппзнавауи и смер силе ( уј. cos α ) кап функцију ппмераја s , 
па у упм слушају инуеграција мпже биуи и кпмпликпванија. 
  Јединица за рад је чул ( Ј ). Рад пд 1Ј изврщи сила пд 1 N на пууу пд 
1m, акп је сила у правцу пууа. ( 1Ј = 1N∙1m ). 
  Рад је уеснп ппвезан са ппјмпм енергије и видећемп касније да је 
рад мера за прпмену енергије уела. 
 
4.2   Снага 

 
    При дефиницији рада нисмп узимали у пбзир време за кпје су 
делпвале силе. При ппдизаоу уереуа на висину h изврщи се рад 
m∙g∙h, без пбзира да ли смп предмеу сппрп или наглп ппдигли. 
Међууим, у мнпгим слушајевима ппуребнп је знауи брзину кпјпм се 
врщи рад, пдн. време за кпје се врщи рад. Да би се пкаракуерисала 
брзина врщеоа рада, уведена је физишка велишина кпја се назива 
снага. 
   Акп у времену t изврщимп рад А, уада средоу снагу дефинищемп 
кап  
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                                     Р = 
А

𝑡
       ( 4.6 ) 

 
Акп се изврщени рад меоа пд једнпг временскпг инуервала дп 
другпг, дефинисаћемп уренууну или праву снагу уакп да 
анализирамп рад изврщен у све краћем временскпм инуервалу dt 
 

                           P   =  
𝑑𝐴

𝑑𝑡
                       ( 4.7 ) 

 
     На пснпву једнашина ( 4.6 ) и ( 4.1) мпже се дефинисауи снага 
кпнсуануне силе F на пууу s кап 
 

                            P  =  
𝐴

𝑡
 = F ∙ 

𝑠

𝑡
 = F ∙ v    ( 4.8 ) 

 
где је v средоа брзина. 
    Акп се ппсмаура сила, у вепма краукпм временскпм инуервалу dt, 
за кпји сила F делује на краукпм пууу ds. У упм слушају се израз ( 4.8 ) 
свпди на  
 

                           P = F ∙  
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 = F ∙ v          ( 4.9 ) 

где је v средоа брзина. 
    
Снага се даље мпже дпбиуи кап прпизвпд силе и уренууне брзине 
креуаоа уела. Укпликп сила не делује у смеру креуаоа ( брзине ), 
аналпгнп изразу ( 4.3 ) за рад , дпбија се израз за снагу  
 

                          P = F · 
𝑠

𝑡
 cosα = F ∙ v cos α 

 
пднпснп 
 
                           Р = F · v                               ( 4.10 ) 
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 Јединица за снагу је вау  (W). Један вау пдгпвара брзини врщеоа 
рада пд 1Ј у 1s.  ( 1W = 1J · 1s ). 
 
   4.3  Енергија 
 
  Ппјам енергије је прилишнп уещкп дефинисауи. Али нам је пн 
близак из свакпдневнпг живпуа. Ппзнауп нам је да сем рада кпји 
врще људи и живпуиое ппсупје и друге врсуе рада. Напр., впда кпја 
уеше мпже да пкреће впденишки упшак, камен приликпм пада са 
извесне висине мпже да изврщи рад, иуд... Физишка велишина кпја 
каракуерище сппспбнпсу уела или сисуема уела да изврще рад 
назива се енергија. При врщеоу рада уелп губи енергију и пренпси је 
на сисуем кпји врщи рад. Рад се знаши мпже дефинисауи кап прпцес 
кпјим се врщи пренпщеое енергије међу уелима. 
  Став ( теорема ) о раду и енергији. Из искусува је ппзнауп да је 
енергија, кпју изгуби ( уурпщи ) уелп врщећи рад , једнака упм раду и 
пбрнууп , рад изврщен неким уелпм једнак је ппвећаоу оегпве 
енергије 
 
       Δ Е = Еi  -  Еf = A                         ( 4.11) 
 
  На пвај нашин је усппсуављена веза између прпмене енергије и 
рада, шиме је пмпгућенп налажеое енергије прекп изврщенпг рада. 
Пва веза даље ппказује да се енергија и рад изражавају исуим 
јединицама, иакп је пп свпјпј прирпди друга физишка велишина. 
Енергија је велишина кпја каракуерище суаое уела, дпк је рад 
велишина кпја каракуерище прпмену упг суаоа. Телп ппседује 
енергију, а рад предсуавља прпцес пренпщеоа енергије са једнпг 
уела на другп, или прпцес преувараоа једнпг пблика енергије и 
други. 
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   Енергија,  кап и маса, предсуавља једну пд пснпвних 
каракуерисуика мауерије. У класишнпј механици пве две велишине су  
међуспбнп  независне. Тек је у релауивисуишкпј механици ппказанп 
да је енергија прпппрцпнална маси уела, шиме је усппсуављена 
оихпва међуспбна веза. 
 
       4.4 Конзервативне силе 
 
  У прирпди ппсупје силе шији рад не зависи пд пблика пууаое већ пд 
ппшеунпг и крајоег пплпжаја уела у прпсупру. Такве силе се називају 
кпнзервауивне силе. 

 

 
               Слика 4.3 
 
 Пример уакве силе је сила Земљине уеже . Ппсмаурајмп зауп уелп  
масе m кпје у ппљу силе Земљине уеже  премещуамп из уашке 2 у 
уашку 1 . У првпм слушају пп веруикали, а у другпм слушају пп 
прпизвпљнпј кривпј пууаои ( слика 4.3 ). Рад силе Земљине уеже 
приликпм премещуаоа уела пп веруикали је  
 
        A = Q ( h2 – h1) = mgh2  - mgh1                 ( 4. 12) 
 
  Израшунајмп сада рад пп прпизвпљнпј кривплинијскпј пууаои. 
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 Дауу кривплинијску пууаоу ппделићемп на дпвпљнп велик брпј 
елеменуарних ппмераја, уаквих да је оихпв инуензиуеу једнак 
елеменуарним пређеним пууевима Δs. Елеменуарни рад кпји се при 
упме врщи изнпси 
 
            ΔA = Q Δs cosα 
 
    Са слике ( 4. 3 ) види се да је сптαi = Δhi / Δsi, пдн. Δhi = Δsi cosαi. С 
пбзирпм да је Δт вепма малп, заменпм у ппследоу једнашину дпбија 
се  
 
        ΔАi  =  Q Δhi = mgΔhi 

 

 Какп нас инуересује рад изврщен при ппмераоу уела са висине h2 на 
висину h1, сабирамп све елеменуарне радпве дуж пууа т да бисмп 
дпбили укупан рад 
 
   А  =  𝛥𝐴𝑛

𝑖=1 i =  𝑚𝑔𝛥ℎ𝑖𝑛
𝑖=1  = mg  𝛥ℎ𝑖𝑛

𝑖=1  = mg ( h2  - h1 ) 
 
  Рад изврщен дуж прпизвпљне кривплинијске пууаое исуи је кап у 
слушају правплинијске пууаое (4.11) и изнпси mgh. Тп знаши да рад 
зависи самп пд ппшеунпг ( h2) и крајоег (h1 ) пплпжаја, a  не зависи пд 
пблика пууаое дуж кпје се ппмера уелп. Силе шији изврщен рад има 
пву пспбину називају се кпнзервауивне силе. 
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      5. ЕРГПМЕТРИЈА 
 
  Испиуиваое радних сппспбнпсуи мищића, мереое механишкпг рада 
мищића изврщенпг у разлишиуим услпвима, кап и ууицај упг рада на 
прганизам шпвека спада у ергпмеурију, а пдгпварајући уређаји 
кпјима се уај рад мери називају се ергпмеури. Ппуимални услпви 
рада при разлишиуим радним прпцесима пдређују се регисурпваоем 
ппјаве зампра ппмпћу пвих испиуиваоа. 
 
 
 

                            
                                                    слика 5.1 
 
Функципнисаое ергпмеура мпже се пбјасниуи на примеру ергпмеура 
за уренинг при впжои бицикла ( слика 5.1 ). Ппкреуаоем педала 
креуаое се прекп ланца пренпси на упшак снабдевен сисуемпм за 
кпшеое, кпјим се мпже меоауи вреднпсу силе кпшеоа, и 
динампмеурпм кпјим се пна мпже мериуи. Знајући при упме брпј 
пбруаја кпје нашини упшак ппкреуан пд суране испиуаника и време 
уренинга, мпгуће је пдредиуи изврщен рад и снагу кпја се при упме 
развила. Са пвим мереоем исупвременп се врще и друга 
физиплпщка мереоа, кап напр. снимаое ЕКG. 
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 6.  МЕРЕОА У ФИЗИЦИ 

       У пснпви свих прирпдних наука, па и физике леже мереоа. 
Мереое је скуп ппсуупака кпјима се пдређује вреднпсу велишине. 
Вреднпсу велишине је квануиуауиван изнпс велишине, углавнпм 
изражен у пблику прпизвпда брпјне вреднпсуи и мерне јединице. 
Брпјна вреднпсу ппказује кплкикп је пууа мерена велишина већа или 
маоа пд изабране јединице. 

    Физишка велишина се предсуавља у пблику прпизвпда брпјне 
вреднпсуи и јединице мере. 

   Није важнп самп измериуи неку физишку велишину, већ је биунп и 
какп је измериуи да би се резулуауи дпбили најппвпљнијим пууем. 
Дпк брпј у мауемауици предсуавља пдређену вреднпсу, дпуле 
резулуау мереоа у физици пдређује самп инуервал у кпме се налазе 
мерене велишине. Укпликп је уај инуервал ужи мереое је уашније. 
При мереоима у физици пвај инуервал не мпже биуи бескпнашнп 
мали. Идеализација, уј. ппупуни прелаз на уашнп дефинисане 
вреднпсуи ушиоен је самп у мауемауици. Смаура се да уашна 
вреднпсу лежи унууар пвпг инуервала , а вреднпсуи дпбијене при 
мереоу пдсуупају маое или вище пд ое. Пва пдсуупаоа називају се 
грещкама мереоа. Мереоа се никад не мпгу спрпвесуи са идеалнпм 
уашнпщћу. Сваки резулуау мереоа мпже се ппсмаурауи самп кап 
инуервал у кпме се мерене вреднпсуи налазе. При упме се урудимп 
да пвај инуервал буде щуп маои. 

  Такпзвана права вреднпсу физишке велишине на идеализпван нашин 
пдражава пдгпварајуће свпјсувп физишкпг сисуема. Пна је углавнпм 
неппзнауа, или се дпбија из уеприје. Суварна вреднпсу је вреднпсу 
дпбијена у експерименуу. Пдсуупаое праве пд суварне вреднпсуи 
каракуерище уашнпсу мереоа. Ташнпсу је већа щуп је разлика маоа. 
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   Меупде мереоа се деле : 

  - пп пблику функципналне зависнпсуи између уражене и мерене 
велишине  

 - пп референунпм нивпу 

- пп нашину предсуављаоа резулуујуће инфпрмације 

   Пп пблику функципналне зависнпсуи између уражене и мерене 
велишине мереоа се даље мпгу ппделиуи на: 

- дирекуна 

- индирекуна и 

- парамеуaраска  

  Кпд дирекуних мереоа вреднпсу физишке велишине дпбија се 
дирекунп ппмпћу инсуруменуа. 

  Кпд индирекуних мереоа вреднпсу уражене физишке велишине y се 
дпбија израшунаваоем из других дирекунп мерених велишина хк , 
кпје су са ураженпм велишинпм у некпј релацији: y = f ( x1, x2, ... , xd ) 

 Кпд парамеураских мереоа вреднпсуи уражене велишине дпбијају 
се ппсреднп кап парамеури ај, ј = 1, 2, ..., р  функципналне зависнпсуи 
између независнп прпменљиве велишине х и зависнп прпменљиве y. 

 Пп референунпм нивпу на: 

- апсплууна и  

- релауивна мереоа 

 Апсплууна мереоа се реферищу у пднпсу на нулуу вреднпсу неке 
велишине, а релауивна се реферищу у пднпсу на неку ппгпдну 
вреднпсу дауе велишине. 
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    Пп нашину предсуављаоа резулуујуће инфпрмације на: 

 - аналагна 

- дигиуална 

     Аналпгнп мереое је када је сигнал кпји се мереоем дпбија из 
мернпг инсуруменуа ппвезан са меренпм велишинпм прекп 
кпнуинуиране, глауке функције.  

    Мереое рада и снаге кап физишких велишина спада у индирекуна 
мереоа, јер се најшещће мере време, дужина пууа, сила и уада се 
рад и снага пдређују ппмпћу адеквауних физишких фпрмула. 
Ергпмеурија кап пблик пдређиваоа рада са друге суране мпже да 
спада у парамеураска мереоа, јер се прекп пвпг мереоа ппсреднп 
дплази дп ппдауака п суаоу прганизма испиуаника. 

 

7.  ПБРАДА РЕЗУЛТАТА МЕРЕОА 
 
     Грещка је пдсуупаое измерене вреднпсуи пд праве вреднпсуи 
мерене велишине. Права вреднпсу сваке физишке велишине 
пбјекуивнп ппсупји , али је немпгуће ууврдиуи кпликп изнпси, ппеу 
збпг грещке кпја се приликпм упг ууврђиваоа (мереоа) јавља. 
Ппсупји вище разлпга збпг кпјих измерена вреднпсу физишке 
велишине не пдгпвара правпј вреднпсуи. Најзнашајни су исправнпсу 
мерила, квалиуеу мерила и исправна уппуреба мерила ( сурушнпсу и 
вещуина мерипца, прпписан нашин уппуребе мерила исл. ). Према 
узрпка насуајаоа, грещке мпгу биуи: 
- сисуемауске, кпје најшещће насуају  збпг неисправнпсуи или 
пщуећеоа делпва мерила, а уакпђе и збпг ууицаја ( уемпераууре, 
влажнпсуи, приуиска и сл. )средине у кпјпј се мери. Манифесуују се 
уакп щуп мерилп при ппнпвљеним мереоима суалнп ппказује или 
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већу или маоу вреднпсу негп щуп је права вреднпсу мерене 
велишине 
- слушајне, кпје насуају збпг квалиуеуа мерила ( нарпшиуп оегпве 
ппнпвљивпсуи ), кап и збпг слушајних прпмена парамеуара у склппу 
целпг сисуема и прпцеса мереоа. 
- Грубе, кпје су најшещће грещке мерипца, у кпје спадају ппгрещнп 
пшиуаваое мерила, непрпписна уппуреба мерила (напр. пплпжај ) и 
ппгрещнп израшунаваое мерене велишине из вреднпсуи пшиуаних на 
мерилима. 

Какп права вреднпсу мерене велишине најшещће није ппзнауа, кап 
права вреднпсу се узима средоа вреднпсу измерених велишина. 

 
  Један пд једнпсуванијих нашина за пбраду резулуауа дпбијених 
мереоем сасупји се пд израшунаваоа и запкруживаоа средое 
вреднпсуи и највеће апсплууне грещке мереоа, уе предсуављаое 
резулуауа мереоа. 
  Преуппсуаимп да се нека физишка велишина мери n пууа и да се кап 
резулуауи мереоа дпбијају вреднпсуи х1, х2, ..., хn. Тада се ппд 
средопм вреднпщћу резулуауа мереоа ппдразумева ариумеуишка 
средина свих резулуауа мереоа. 
 

                                               𝑥𝑠𝑟 =    
   х1+ х2+⋯+ х𝑛

𝑛
    ( 6.1) 

 
Апсплууна грещка (Δх)  мереоа предсуавља пдсуупаое мерене 
велишине пд средое вреднпсуи (праве вреднпсуи ). 
 
                                                Δх  =  |х  -  хsr|               (6.2) 
 
Релауивна грещка ( δх ) предсуавља кплишник  апсплууне грещке и 
средое вреднпсуи и у мнпгим слушајевима је прирпднија мера 
изражаваоа грещке мереоа. 
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                                           δx = 
𝛥𝑥

|𝑥𝑠𝑟 |
    ( 6.3 ) 

 
 Ппщуп се права вреднпсу мерене велишине х0 не зна, пбишнп се 
умесуп уашне вреднпсуи х0 у изразима (6.1), (6.2), (6.3) се кприсуи 
ариумеуишка средина хsr, већег брпја мереоа. 
 
8. ЕКСПЕРИМЕНТ И ТЕПРИЈА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ 
 
    Физика се у свпјим закљушцима пслаоа на ппсмаураое и 
експеримену. Ппсмаураое у ужем смислу сасупји се у испиуиваоу 
ппјава, кпје се  дещавају независнп пд впље исураживаша, у 
прирпдним пкплнпсуима. Експеримену се заснива на извпђеоу 
ппјава у услпвима кпје је сувприп исураживаш. 
   Прпцеси кпји се дещавају у прирпди упликп су међу спбпм 
ппвезани и ппказују упликп разлишиуе ууицаје једани на друге да без 
вещуашкпг ращшлаоиваоа и без изплпваоа једне ппјаве пд друге не 
би билп мпгуће ууврдиуи уашну везу између оих.  
   Сваки експеримену, шији је у сувари сасуавни деп и ппсмаураое, 
праћен је слпженим умним радпм ушеника. 
   Индукција и дедукција су уеснп узајамнп ппвезане и мпгу се 
уреуирауи кап јединсувен меупд исураживаоа прирпде. 
   Криуеријум на пснпву кпга се мпже верификпвауи свака уврдоа у 
физици је експеримену и целпкупна свакпдневна и прпизвпдна 
пракса. 
   Експеримену у науци предсуавља самп деп исураживаоа. Крајои 
циљ наушних исураживаоа је уппщуаваое ппјединих суавпва и 
уврдои, пдн. изграђиваое физишких уеприја. Пуу дп физишких закпна 
и уеприја пмпгућава хиппуеза. Савремена физика се бпгауп кприсуи 
хиппуезама и мпже се рећи да уемељнп разрађена хиппуеза 
предсуавља знашајан елемену у развпју науке. 
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     Наушнпм уепријпм пбухвауа се најшещће велики брпј шиоеница и 
ппјава кпје се опме сисуемауизују и пбјащоавају, а наще знаое се 
прпщирује и раципнализује. Шуавище опме се мпгу предвидеуи 
нпве шиоенице и ппјаве и нпви закпни. Ваљанпсу уеприје уакпђе се 
ппуврђује експерименупм, пдн. пракспм. На уај нашин акп наушни 
експеримену впди дп уеприје, пнда и уеприја увек даје нпве импулсе 
експерименуалним исураживаоима. 
   Када се пвп щуп је решенп у пднпсу на физику кап науку 
урансппнује на физику кап насуавни предмеу, исказани 
принципијелни суав у ппгледу уеприје и експерименуа псуаје у пунпј 
важнпсуи. 
   Тепријска излагаоа на шаспвима, кпја су пбавезна у 
кпнвенципналнпј насуави, уреба суалнп да се пслаоају на 
демпсураципни експеримену насуавника, целисхпднп ппвезан са 
сампсуалним ушенишким лабпраупријским вежбама. У насуави 
физике уреба пплазиуи пд пне праксе са кпјпм се ушеници сусрећу 
сваки дан. Квалиуеу и уемељнпсу знаоа у великпј мери зависи пд 
упга кпликп је пбезбеђена експерименуална прпрада насуавнпг 
мауеријала. Све важније ппсуавке и пбрасци имаће самп уада реалнп 
знашеое за ушенике када су ппукрепљени пдгпварајућим 
ппсмаураоима, експерименуима, мереоима и рашунаоем. 
   Експеримену не сме да буде пдвпјен пд насуавнпг прпцеса физике, 
негп мпра да буде са оим пргански ппвезан и уреба да служи кап 
пснпвни извпр ппдсуицаја на размищљаое. Експерименуи кпје 
извпди насуавник и ушенишке вежбе уреба да се раде у пунпј 
сагласнпсуи са упкпм излагаоа и ушеоа насуавнпг градива. При упме 
не уреба дпзвплиуи да се насуава физике преурпа експерименуима, 
јер уп сувара најппгпдније услпве да експеримену ппсуане циљ 
сампм себи, шиме се нарущавају пснпвни принципи насуаве физике. 
   Иакп је улпга експерименуа у насуави физике, и у средопј и у 
пснпвнпј щкпли , непсппрнп велика уп не знаши да му уреба 
придавауи већи знашај негп уеприји. Напрпуив, експеримену је самп 
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средсувп да се изгради и прпвери уеприја ппмпћу кпје уек мпгу да се 
схвауе и разумеју ппјаве и прпцеси кпји спадају у дпмен физике , а 
нарпшиуп да се ппмпћу ое управља оима.   
   Ппсебну пажоу уреба пбрауиуи на лабпраупријске вежбе, ппщуп 
ушеници мпгу дпбиуи јасне и разгпвеуне предсуаве п ппјавама самп 
када их дирекунп ппсмаурају, мере и сампсуалнп репрпдукују 
ппмпћу експерименуа. Када су лабпраупријске вежбе дпбрп 
прганизпване пне имају велик пбразпвни и васпиуни знашај, јер се 
ппмпћу оих мпгу свесније и сплидније усвпјиуи насуавнп градивп и 
радне навике. Тп ипак не знаши да ушеници уреба да све сами 
ппсмаурају и пбраде. П мнпгп шему пни сазнају и другим пууевима. 
    Принцип наушнпсуи захуева да се у упку свих еуапа прпцеса насуаве 
физике јединсувп уеприје и праксе буде дпследнп спрпвпђенп. 
Сазнаоа п упм јединсуву ушеници дпбијају приликпм уппзнаваоа са 
применпм физишких закпна у уехници и у свакпдневнпј живпунпј 
пракси и сазнаваоем п упме какп кулуура, уехника, и умеунпсу 
суалнп дају нпве импулсе развпју физике.  
    У прпцесу насуаве физике ушеници уреба да суекну шврсуп убеђеое 
п упме да су експеримену и пракса криуеријуми исуиниупсуи нащих 
судпва и закљушака. 
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9. ЕКСПЕРИМЕНТ У НАСТАВИ ФИЗИКЕ 
 
   Дидакуишки принцип пшигледнпсуи у насуави физике псуварује се, 
према усуаљенпм схвауаоу, ппмпћу експерименуалних насуавних 
меупда кап щуп су демпнсураципни експерименуи и лабпраупријске 
вежбе.  
   Једним пд пснпвних пшигледних средсуава у насуави физике смаура 
се насуавни експеримену. При упме се пплази са суанпвищуа да 
ниједнп другп средсувп не мпже да замени експеримену у 
ппсмаураоу физишке ппјаве. Чиоеница је да се експерименупм 
репрпдукују ппјаве у услпвима ппгпдним за оенп ппсмаураое и 
прпушаваое. 
   Приликпм ппсмаураоа и изушаваоа ппјаве кпју насуавник 
демпнсурира , зауим врщеоем сампсуалних експерименауа и 
мереоа, ушеници се уппзнају са пснпвама експерименуалнпг меупда 
без кпга се не мпгу пбјављивауи ни наушна исураживаоа у физици. 
Иакп щкплски експеримену није исупвеуан са наушним у оему има 
мнпгп елеменауа наушнпг експерименуа, на пснпву кпјих ушеник 
дпбија предсуаву и п наушнпм експерименуалнпм меупду. 
  Меупдика щкплскпг физишкпг експерименуа је једна пд 
најразрађенијих пбласуи меупдике физике. 
   Демпнсураципни експеримену се углавнпм кприсуи када насуавник 
излаже нпвп градивп. У кпм делу шаса ће насуавник извесуи 
демпнсураципни експеримену зависи пд дидакуишкпг циља кпји је 
ппсуавип припремпм шаса. 
  Ушенишке лабпраупријске вежбе су најважнији пблик сампсуалнпг 
рада, кпји пбављају ушеници. Пне се мпгу кприсуиуи у разлишиуим  
инуервалима насуавнпг прпцеса: приликпм прпушаваоа насуавнпг 
градива, при ууврђиваоу и евиденуираоу ушенишкпг знаоа. 
  Ушенишке лабпраупријске вежбе су један пд пснпвних меупда 
насуаве физике. Према упме какав дидакуишки задауак уреба да се 
рещи лабпраупријске вежбе мпгу предхпдиуи насуавникпвпм 
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излагаоу, или се извпде када су ушеници уппзнауи са нпвим 
насуавним садржајима кап шаспви ууврђиваоа или примене суешенпг 
знаоа. 
 Акп се лабпраупријске вежбе раде пре излагаоа нпвпг градива пне 
имају исураживашки пдн. хеурисуишки каракуер. Ушеници извпдећи 
вежбу дплазе дп закљушка п вези међу изушаваним физишким ппјава 
и ппкущавају уп да фпрмулищу. 
   Усаврщаваое ппсупјећих насуавних меупда и разрада нпвих уреба 
да се врщи у смеру максималнпг ппјашаоа сампсуалнпг рада ушеника 
. 
   Треба схвауиуи да је савремена насуава дпбра у пнпј мери у кпјпј је 
кпд ушеника развијена сампсуалнпсу у раду. 
    Када се ради п избпру експерименуа и п месуу на шасу на кпме 
уреба извесуи дауи демпнсураципни експеримену или 
лабпраупријску вежбу , да бисмп са другим нашинима ушеоа исуакли 
и ушинили убедљивијим насуавнп градивп, пвде су присууна пиуаоа 
меупдике насуаве физике. При упме се експеримену јавља у гпупвпм, 
кпнашнпм, пдређенпм пблику. 
  Ппуребнп је ппбринууи се п пшигледнпсуи и изражајнпсуи 
експерименуа, какп би сваки ушеник пбавезнп схвауип ппјаву кпја се 
демпнсурира. Зауп уреба бирауи једнпсуавније уређаје у кпјима се 
јаснп исуишу пснпвни делпви.  
  Експерименуи уреба увек да буду убедљиви и да не изазивају 
никакву сумоу у оихпву пправданпсу. Збпг упга све ппјаве кпје прауе 
пснпвну ппјаву мпрају биуи сведене на минимум да не би пдвлашиле 
пажоу ушеника пд пнпга щуп је главнп.  
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10. КППРДИНАЦИЈА  НАСТАВЕ ФИЗИКЕ И ПСТАЛИХ НАСТАВНИХ 
ПРЕДМЕТА  
 
  Веза насуаве физике са насуавпм псуалих предмеуа мпра се 
ппсмаурауи у зависнпсуи пд каракуера ппјединих предмеуа. На један 
нашин се мпра ппсмаурауи уај пднпс када се има у виду насуава 
мауемауике, а на други нашин  када се има у виду насуава хемије, 
биплпгије, асурпнпмије, физишкпг пбразпваоа, и других насуавних 
предмеуа. 
 Кпрелација насуаве физике и мауемауике је вищесурукп знашајна . 
Мауемауика је неппхпднп средсувп у насуави физике, билп да се 
ради п насуавникпвим излагаоима, билп да се ради п рещаваоу 
рашунских задауака и експерименуалних рашунских задауакаи 
лабпраупријских вежби, билп приликпм уппуребе учбеника и 
прирушне лиуераууре. 
  Насуава физишкпг пбразпваоа нуди пбиље примера примене 
физишких закпна у свакпдневнпм живпуу. Насуавник физике уреба да 
пву пкплнпсу кприсуи у свакпј ппгпднпј прилици. Сарадоа 
насуавника физике са насуавницима других насуавних предмеуа 
свима мпже ппмпћи да се избегну фпрмализми у насуави, и пмпгући 
да се мнпга пиуаоа у пвим насуавним дисциплинама мпгу рещавауи 
ппзиваоем на наушне аргуменуене, а да се сами не упущуају у 
оихпву фпрмулацију, анализу и уумашеое. 
  Ппсебнп месуп заузима кпрелација физике и насуавних предмеуа 
кпји се пднпсе на медицинске науке. Изузеунп је знашајнп навесуи да 
се у свим насуавним предмеуима пвпг прпфила налазе физишки 
закпни кпје је ппуребнп деуаљније пбрадиуи на шаспвима физике, јер 
се у пвим насуавним предмеуима ппдразумева највищи суепен 
знаоа, пдн. суепен примене наушених садржаја. 
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11. РАД И СНАГА У НАСТАВНИМ ПЛАНПВИМ И ПРПГРАМИМА 
 
Природа и друштво у четвртом разреду основне школе 
РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРПИЗВПДОА И ППТРПШОА 
- Рад - свесна акуивнпсу шпвека (ппредиуи рад људи и акуивнпсуи 
разлишиуих живпуиоа). 
- Ууицај прирпдних и друщувених факупра на живпу и рад људи. 
- Прирпдна бпгаусува и оихпвп кприщћеое (ресурси, уехнплпгије, 
прпизвпди, раципнална прпизвпдоа и ппурпщоа, рециклажа, 
ревиуализација). 
- Ресурси: впде, гприва, руде и минерали, земљищуе, щуме, биљни и  
живпуиоски свеу. 
- Прирпдне сирпвине - примена: (кухиоска сп, гипс, мермер...). 
- Прерада прирпдних сирпвина - уехнплпгије дпбијаоа меуала, 
папира, гуме...  
Прерада впде и дпбијаое здраве хране. 
- Сунце, ваздух, впда - пбнпвљиви извпри енергије. 
- Угаљ, нафуа, гас - непбнпвљиви извпри енергије, защуиуа живпуне 
средине. 
- Недпвпљнп искприщћени и екплпщки извпри енергије. 
- Делаунпсуи људи у разлишиуим крајевима Србије (равнишарским, 
кпулинским, брдскп-планинским; селу и граду). 
- Прпизвпдоа и услуге, пласман и уржищуе, ппнуда и ппуражоа, 
ургпвина и ппурпщоа (маркеуинг). 
- Рад, прпизвпдоа, ппурпщоа и пдрживи развпј (увидеуи везе 
између  
кприщћеоа ресурса, примеоених уехнплпгија и пдрживпг развпја). 
 
Физика седми разред основне школе 
МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (6+7+2)  
Механишки рад. Рад силе. Рад силе уеже и силе уреоа. (2+1) 
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Квалиуауивнп увпђеое ппјма механишке енергије уела. Кинеуишка 
енергија уела.  
Ппуенцијална енергија. Гравиуаципна ппуенцијална енергија уела. 
(2+2)  
Веза између прпмене механишке енергије уела и изврщенпг рада. 
Закпн п пдржаоу механишке енергије. (1+1) 
Снага. Кпефицијену кприснпг дејсува. (1+1) 
Сисуемауизација и пбнављаое градива. (0+2) 
Завпд за унапређиваое пбразпваоа и васпиуаоа 
Демпнсураципни пгледи:  
Илусурпваое рада уурпщенпг на савладаваое силе уреоа при 
клизаоу уела пп разлишиуим ппдлпгама, уз кприщћеое 
динампмеура.  
Кприщћеое ппуенцијалне енергије впде или енергије надуванпг 
балпна за врщеое механишкпг рада.  
Примери механишке енергије уела. Закпн п пдржаоу механишке 
енергије (Максвелпв упшак). 
Лабпраупријскe вежбe 
1. Пдређиваое рада силе ппд шијим дејсувпм сe уелп креће пп 
разлишиуим ппдлпгама.  
(1) 
2. Прпвера закпна пдржаоа механишке енергије ппмпћу кплица. (1) 
 
I разред 
оба типа гинмазије 
(2 шаса недељнп, 74 шаса гпдищое) 
VII Закпни пдржаоа 
1.Увпд (п закпнима пдржаоа). Изплпван сисуем. Закпн пдржаоа 
импулса (реакуивнп креуаое, узмак). (П)  
2.Рад силе, акуивна кпмппненуа силе, ппзиуиван и негауиван рад. (Р) 
3.Кинеуишка енергија. Рад и прпмена кинеуишке енергије. Снага. Рад, 
снага и кинеуишка енергија кпд рпуаципнпг креуаоа. (П)  
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4.Кпнзервауивне силе и ппуенцијална енергија. (Р)  
 Ппуенцијална енергија гравиуаципне инуеракције, ппуенцијална 
енергија еласуишне ппруге. (Р)  
5.Закпн пдржаоа енергије у механици (примери). (П) 
 Еласуишан и нееласуишан судар. (П) 
6.Закпн пдржаоа мпменуа импулса (пируеуе). (Р) 
Демпнсураципни пгледи:  
– Закпн пдржаоа импулса (ппмпћу кплица са ппругпм, креуаое 
кплица са епрувеупм). 
– Закпн пдржаоа енергије (мпдел ''мруве пеуље'', Максвелпв диск). 
– Перкусипна мащина. 
– Закпн пдржаоа мпменуа импулса (Пранулпва суплица). 
 
  
 
12.  ПДРЕЂИВАОЕ РАДА И СНАГЕ ПРИРУЧНИМ СРЕДСТВИМА 
 
     Извпђеое пве вежбе се у ппупунпсуи уклапа у предхпднп 
наведене меупдишке принципе п извпђеоу експерименуалних и 
демпнсураципних вежби. 
      За извпђеое пве вежбе је ппуребна суплица или суепенице негде 
у пкружеоу, меуарска урака, вага за мереое уелесне масе ушеника и 
хрпнпмеура ( кпји се у данащое време врлп шесуп налази у ппреми 
мпбилних уелефпна ушеника ). Такп се цела вежба свпди усувари на 
мереое пснпвних физишких велишина ( дужина, маса, време ), па и 
на уај нашин ушеници мпгу дпћи дп закљушка п важнпсуи рада и снаге 
кап физишких велишина. 
     Ушеници уреба да измере свпју уелесну масу ппмпћу ваге за 
мереое уелесне масе и да са уим ппдаукпм израшунају свпју уежину ( 

Q = mg , где се за убрзаое слпбпднпг падаоа узима 9,81 
𝑚

𝑠2 ). Пвп 

ушеници мпгу да ураде и кпд куће, па да на шас дпђу са гпупвпм 
нумеришкпм вреднпщћу свпје уежине ( шесуп је уп педагпщки 
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пправданп, јер ушеници са ппвећанпм уелеснпм маспм уада не 
псећају суид, јер псуауак пдељеоа нема увид у уашну вреднпсу 
уелесне масе). 
    На шасу ушеници ппмпћу меуарске ураке мере висину седищуа 
суплице у ушипници и уп предсуавља пуу кпји прелазе приликпм 
врщеоа рада.  
    Вежба се ради у пару, уакп да се првп један ушеник пеое и силази, 
дпк други ушеник мери време пеоаоа и силажеоа. Вежба се ради у 
пару и из безбеднпсних разлпга, да ушеник кпји супји придржава 
суплицу, да се суплица при пеоаоу не би измакла и да се ушеник 
кпји се пеое не би ппвредип. 
    Ушеник кпји се пеое врщи преппрушених десеу ( 10 ) мереоа са 
прпизвиљним брпјем пеоаоа и силажеоа. Пуу при врщеоу рада је 
висина седищуа суплице, ппмнпжена са два и брпјем пеоаоа и 
силажеоа ( s = 2nh, h – висисна седищуа суплице, n – брпј пеоаоа и 
силажеоа са суплице ) . Када пвај пуу ппмнпже са свпјпм уежинпм 
дпбијау вреднпсу рада кпји су изврщили пеоући се и силазећи са 
суплице ( А = Q∙s ). Приликпм пеоаоа и силажеоа се симулуанп 
мери и време, и када се рад ппдели измереним временпм дпбија се 

уппуребљена снага за пеоаое и силажеое ( P = 
𝐴

𝑡  
 ). 

 Зауим уреба израшунауи апсплууне ( Δt, ΔА, ΔР ), и релауивне ( 𝛿t, δА, 
и δР ) грещке мереоа. Резулуауе мереоа приказауи са грещкама и на 
пснпву пвпга написауи закљушак, щуа мпже да се закљуши из пве 
вежбе. 
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13. ИЗГЛЕД ПРИПРЕМЕ НА ПСНПВУ КПЈЕ УЧЕНИЦИ РАДЕ ВЕЖБУ 
 
                ПДРЕЂИВАОЕ  РАДА  И  СНАГЕ 
 
     1. На кућнпј ваги за мереое масе измери свпју уелесну масу ( m ) 

     2. Израшунај свпју уежину (  Q = mg, g = 9,81
𝑚

𝑠2 ) 

     3. Ппмпћу меуарске ураке измери висину седищуа суплице 
     4. Ппмпћу хрпнпмеура мери време за изабрани брпј пеоаоа 
(силажеоа) са суплице 
     5. Израшунај пређени пуу при упме ( s = 2nh ) 
     6. Израшунај изврщени рад ( А = Q∙s ) 

     7. Израшунај уппуребљену снагу при упме ( Р = 
А

𝑡
 ) 

     8. Израшунај све грещке мереоа 
     9. Напищи закљушак 
 

брпј 
мере
оа 

брпј 
пеоаоа 

t(s) A 
(J) 

P 
(W) 

tsr 
(s) 

Asr 
(J) 

Psr 
(W) 

Δt 
(s) 

ΔA 
(J) 

ΔP 
(W) 

δt 
(%) 

δA 
(J) 

δP 
(W) 
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14.  НИВПИ ПРИМЕНЕ ВЕЖБЕ 

  Из наведених примера планпва и прпграма види се да се рад и 
снага кап физишки ппјмпви кап и физишке велишине изушавају на 
разлишиуим узрасним нивпима, щуп знаши да се пва вежба мпже 
врщиуи на разлишиуим узрасуима са разлишиуим захуевима.  

  У урећем разреду пснпвне щкпле пва вежба се мпже радиуи без 
бележеоа резулуауа, пдн ушеници мпгу самп да се пеоу и силазе са 
суплице и да при упме бележе самп свпје дпживљаје при прпмени 
разлишиуих парамеуара. 

Напр. бележе дпживљаје акп се на суплицу пеоу и силазе за исуп 
време, зауим мпгу да се пеоу и силазе исуи брпј пууа, али краће 
време. Наравнп да акп се буду пеоали и силазили за краће време 
биће умпрнији и брже ће дисауи, щуп ће ппказивауи да им је уребалп 
вище снаге да урде исуи ппсап (пеоаое и силажеое) за краће 
време. 

  Наравнп у пвпм узраснпм перипду сви закљушци ће биуи без 
мауемауишких и физишких фпрмула самп на пснпву лишнпг 
дпживљаја ушеника, записиваоа уих дпживљаја и зауим извпђеоа 
закљушака. 

   Насуавник уреба да да упуусува какп вежба уреба да се извпди, али 
наравнп уреба да наведе ушенике да и сами меоају парамеуре  (брпј 
пеоаоа или време пеоаоа ) и да на пснпву упга уакпђе извпде 
закљушке. 

   У седмпм разреду пснпвне щкпле пва вежба већ мпже да се изведе 
са приказанпм уабелпм и са наведеним грещкама мереоа. На пвпм 
узраснпм нивпу псим пшигледнпг усвајаоа ппјма физишких велишина 
рада и снаге, ушеницима је мпгуће указауи и на везу мауемауике и 
физике, јер без мауемауишких фпрмула би билп немпгуће пдредиуи 
нумеришке вреднпсуи пвих велишина кап и грещке мереоа. На пвај 
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нашин ушеници развијају уашнпсу и прецизнпсу, јер се при 
презенуацији вежбе и предаји урађене вежбе уреба инсисуирауи и 
на уашнпсуи, и прецизнпсуи, кап и на уреднпсуи. 

   Међууим, псим везе физике и мауемауике, мпгуће је указауи и на 
кпрелацију између физике и физишкпг васпиуаоа, јер ппмпћу пве 
вежбе ушеници мпгу да увиде и разлпге рада вежби пбликпваоа, 
пдн ппнављаоа вежби на шаспвима физишкпг васпиуаоа. 

   Већ на пвпм узраснпм нивпу мпгуће је ппказауи и нашине 
прпрашуна дужине врщеоа пваквпг уипа физишких вежби да би се 
искприсуила нека унеуа кплишина енергије, пдн. какп мпжемп 
ппвећауи свпју снагу или какп мпжемп уурпщиуи енергију унеуу 
некпм врсупм хране. 

   Мпже се кап задауак, ппсле изведене пве вежбе, ппсуавиуи 
сиууација кпликп пууа уреба да се пппнемп и сиђемп да бисмп 
ппурпщили енергију кпју смп унели у себе акп смп ппјели једну 
банану. 

 Енергијскп свпјсувп једне банане је 

 Е = 89ckal (373,8 kJ )          E = n∙A 

 A = 490,5 J                               n = 
𝐸

𝐴
 

 n = ?                                          n = 
373,8 𝑥  103𝐽

490,5 𝐽
 

                                                 n = 762,08 

 

   Шуп дпбијамп да бисмп мпрали да се пппнемп и сиђемп 762  пууа 
да бисмп уурпщили енергеуску вреднпсу једне банане. 

      Инуересанунп је да се пва вежба мпже врщиуи  кап вежба кпјпм  
ушеници сисуемауизују усвпјена знаоа на шаспвима пбраде нпвпг 
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градива и у упм слушају се пва вежба мпже кприсуиуи за пцеоиваое 
суешених знаоа. Међууим, пва вежба се мпже кприсуиуи и кап 
увпдна вежба пре пбраде ппјмпва рада и снаге и уада се кприсуи кап 
вежба за ппбуђиваое инуереспваоа ушеника, а ушеници ппсле 
извпђеоа вежбе сами дплазе дп закљушка пд шега зависе рад и 
снага. Наравнп у пвпм слушају припрема за вежбу не би изгледала 
кап предхпднп ппменууа и вежба не би била рађена у упм пбиму.У 
упм слушају ушеници би без нумеришких вреднпсуи уребали самп да 
прауе и записују щуа се дещава приликпм већег брпја пеоаоа ( 
силажеоа ) или щуа се дещава акп убрзавамп пеоаое и силажеое 
пдн. акп скраћујемп време врщеоа рада. 

     Независнп п кпм се пбразпвнпм прпфилу ради и да ли је у пиуаоу 
гимназија или средоа сурушна щкпла ппјам рада и снаге се пбрађује 
у првпм разреду. 

   Нашин израде пве вежбе мпже зависиуи пд упга да ли је вежба 
рађена у пснпвнпј щкпли или није. Акп је вежба рађена у пснпвнпј 
щкпли уада би нашин извпђеоа вежбе мпгап биуи мпдификпван и 
мпгу се брже и лакще увесуи јпщ неки ппјмпви. 

    Иакп вежба није рађена у пснпвнпј щкпли, на пвпм узраснпм 
нивпу уреба инсисуирауи на цруаоу графика зависнпсуи рада пд 
дужине пууа ( А = f ( s ) ), и зависнпсуи снаге пд времена ( Р = f (t) ). 

  Псим увежбаваоа цруаоа графика и графишкпг предсуављаоа 
резулуауа мереоа, пвде би се мпглп увесуи и предсуављаое грещака 
мереоа на графицима, јер би уада ушеници и визуелнп дпбили 
предсуаву п велишини и ууицају грещке мереоа на мерене резулуауе. 

  Какп је у плану и прпграму на пвпм узрасуу предвиђенп увпђеое 
ппјма кпнзервауивних сила, пва вежба даје мпгућнпсу и 
експерименуалнпг дпказа пспбина кпнзервауивних сила. Умесуп да 
се ушеници пеоу и силазе са суплице, вежба се мпже извесуи кап 
вежба у прирпди. У свим щкплама ппсупје суепенице и пеоаое на 
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суепенице предсуавља креауаое пп сурмпј равни. Висина једнпг 
суепеника је h = 17 cm. Aкп ппсмаурамп мпжемп примеуиуи да је 
висина ури суепеника исуа пп висини седищуа прпсешне суплице. 

   

 

 

 

 

 

        
                                                                s 
                h = 51cm 
 
        

                            слика 14.1 

 
 
                 Ушеници мпгу да изведу вежбу и да израшунају рад при 
пеоаоу (силажеоу ) уз суепенице и рад при пеоаоу на суплицу и да 
се увере у пспбину кпнзервауивних сила да је рад исуи, без пбзира 
на нашин прелажеоа пууа. 
                  Псим пвпг аспекуа вежбе, вежба мпже да се кпнципира и 
да ушеници рашунају рад при креуаоу уела уз (низ) сурму раван. 
                  Шуп се уише снаге ушеници уппређујући снагу ппуребну за 
савладаваое суепеница и за пеоаое на суплицу дплазе дп закљушка 
п сврхи увпђеоа сурме равни ( суепеница, пууева у планинама ), 
ущуеде у снази. Пвај закљушак се мпже извесуи самп на пснпву 
лишнпг дпживљаја или нумеришки на пснпву мереоа времена 
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приликпм пеоаоа ( силажеоа ) уз суепенице и пеоаоа (силажеоа) 
на суплицу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         15. ПДРЕЂИВАОЕ ПАРАМЕТАРА ПРГАНИЗМА ИСПИТАНИКА 
ПРИЛАГПЂЕНИМ ЕРГПМЕТРПМ 
             Рекли смп да вежба даје кпрелацију између насуаве физике и 
физишкпг васпиуаоа, али псим упга даје кпрелацију између физике и 
насуавних предмеуа кпји се изушавају у средопј медицинскпј щкпли, 
а уп су здравсувена нега и хигијена са здравсувеним васпиуаоем. 
             У пквиру предмеуа здравсувена нега ушеници се уппзнају са 
ппсуупцима при разлишиуим дијагнпсуишким меупдама, па уакп и са 
дијагнпсуишкпм меупдпм ергпмеурија кпја мери рад кпји мпже да 
изврщи шпвек при разлишиуим ппуерећеоима, а рад се мери на 
пснпву разлишиуих физиплпщких парамеуaра. 
        Када раде пву вежбу ушеници се увере да је дужина врщеоа 
рада, кап и брзина врщеоа рада скппшана са разлишиуим 
сензацијама, пдн. ппшиоу брже да дищу, срце им брже ради, 
умарају се. Све су пвп парамеури кпји се инаше бележе и при 
ергпмеурији. 
      Вежба мпже биуи прпщирена на уај нашин щуп би ушеници на 
ппшеуку рада вежбе измерили пулс и записали га, и мерили га ппсле 
свакпг парнпг брпја мереоа. Наравнп, да би примеуили да ће се брпј 
пукуцаја срца ппвећауи ппсле већег брпја пеоаоа или ппсле бржег 
пеоаоа. Какп ушеници шесуп нису у упм узрасуу спреуни за мануелнп 
мереое пулса кап ппмпћ се мпже кприсуиуи справа кпја се назива 
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пулспксимеуар, на кпјпј се прекп кпнуакуа се прсупм испиуаника 
мпже пдредиуи пулс испиуаника и засићенпсу крви кисепникпм. Чак 
и засићенпсу крви кисепникпм се мпже у упм уренууку мериуи јер 
какп се буде ппвећавап брпј мереоа или брзина мереоа и 
засићенпсу крви кисепникпм ће се смаоивауи јер се дисаое скраћује 
и у прганизам дплази маоа кплишина кисепника. Пвај ппдауак се 
мпже искприсуи кап ппказауељ знашаја правилнпг дисаоа при 
ппвећаним физишким напприма. 
            Ергпмеуријска испиуиваоа дају везу између виуалних 
парамеуара испиуаника и ппуерећеоа кпме се испиуаник ппдвргава.             
Ергпмеури у сурушним усуанпвама су бицикли или ппкреуне ураке на 
кпјима мпгу да се меоају ппуерећеоа, међууим, и принцип приказан 
у пвпј вежби мпже се примениуи у ергпмеуријским испиуиваоима. 
Јединп щуп је важнп да се пеоаоа врще у исуим временским 
инуервалима , напр. да уз два суепеника кпрашају један секунд и да 
се за уп исуп време спусуе. Зауим да за две секунде кпрашају на 
висину шеуири суепеника и да се за уп исуп време спусуе и зауим на 
висисну щесу суепеника ури секунде и да се за уп исуп време спусуе. 
Сваку пд пвих висина испиуаник савладава пп два минууа и накпн упг 
времена му се мере пулс и приуисак. Деца у щкпли ће наравнп 
примеуиуи да ће се све вище умарауи, а дпбиће и мауеријалне 
ппдауке п пулсу и висини крвнпг приуиска. У највећем брпју 
слушајева кпд щкплске деце пвпг узрасуа не би уребалп да буде 
никаквих прпмена, псим лакпг умпра, убрзанпг пулса и прпдубљенпг 
дисаоа. 
                Припрема за вежбу би имала самп пар упуусуава: 
            1) Пеои се на прва два суепеника риумпм да се један секунд 
пеоещ и један секунд силазищ.  
            2) Накпн ури минууа измери пулс и крвни приуисак 
            3) Зауим се пеои на шеуири суепеника риумпм пд две секунде 
за пеоаое и две секунде за силажеое 
            4) Ппеу накпн ури минууа измери пулс и крвни приуисак 
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            5) Пеоаое ппнпви на щесу суепеника, риумпм ури секунде за 
пеоаое и ури секунде за силажеое и ппсле пвпг циклуса измери 
пулс и крвни приуисак 
            6) Све измерене врднпсуи унеси у уабелу и зауим напищи 
закљушак 
 
            

   брпј мереоа    брпј суепеника    пулс (otk/min)    висина крвнпг   
приуиска (kPa)        

    

    

    

 
       Шуп се уише предмеуа хигијена и здравсувена защуиуа први деп 
кпрелације је већ сппменуу пример пдређиваоа кплишине физишкпг 
рада ппуребнпг за уурпщак енергије пдређених живпуних 
намирница. Међууим, псим пвпг аспекуа меупд приказан у пвпј 
вежби је медицински прихваћен меупд за пдређиваое физишке 
спремнпсуи испиуаника и назива се Харвард суеп уесу, кпји се врщи 
уакп щуп се испиуаницима мери крвни приуисак и  сршана 
фреквенција. Тесу се врщи ури минууа на уај нашин щуп се 
испиуаници кпрашају уз два суепеника укупне висине 50,8 cm за једну 
секунду и да за уп исуп време кпраша уназад низ суепенике. У упм 
риуму испиуаник кпраша уз и низ суепенике ури минууа и накпн упг 
времена се ппнпвп мере крвни приуисак и брпј сршаних пукуцаја у 
минууи(НR). Према псуваренпј сршанпј фреквенцији испиуаници се 
деле у кауегприје. Шуп се уише ушеника узрасуа првпг разреда 
средое щкпле ( 15 гпдина ) кауегприје би биле: 
 
           

K  категорија физичке спремности Д дечаци (HR) Д девојчице (HR) 

O  одлична 9 94 - 102 1 104 - 112 
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П  просечна 1 103 - 110 1 113 - 120 

И  испод просека 1 111 - 120 1 121 - 130 

Л  лоша 1 121 - 131 1 131 - 141 

В  врло лоша 1 132 - 169 1 142 - 179 

         
              
              На пснпву пвпг примера, мпжемп закљушиуи да ушеници не 
самп  да дпбијају инфпрмацију п кпрелацији предмеуа кпје 
изушавају, негп мпгу сами да направе краукп исураживаое и сами 
прпцене свпју физишку спремнпсу. 
       Једнпсуавна вежба кап щуп је пеоаое ( силажеое ) са суплице, 
суепеника или суепера у сали за физишкп васпиуаое, псим щуп  мпже 
да се ради кап лабпраупријска вежба за пцеоиваое усвпјених 
садржаја ппсле пбраде лекција Механишкпг рада и снаге, кап увпдна 
вежба да ушеници сами ппкущају да дпђу дп закљушка пд шега зависе 
механишки рад и снага, мпже да се зада и кап дпмаћи задауак 
ушеницима. 
 

 

 
16.  ЗАКЉУЧАК 
 
   Предаваое физике у щкплама у ери рашунара и све маое 
заинуереспванпсуи ушеника за савладаваое щкплскпг градива, 
непресуанп наилази на захуеве излагаоа градива у пблицима кпји су 
ушеницима инуересануни и привлаше ушеникпву  пажоу. Вежба кпја 
је приказана у пвпм раду даје неслућене мпгућнпсуи рада на шасу са 
минималним улагаоима, а великим резулуауима кпје ушеници мпгу 
да извуку из резулуауа примене пве вежбе. Не самп да се вежба 
мпже радиуи на разлишиуим узрасним нивпима, негп се мпже 
радиуи у и кпрелацији са разлишиуим насуавним предмеуима, а 
уакпђе се мпже радиуи и у разлишиуим делпвима пбраде насуавних 
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садржаја механишкпг рада и снаге. Пнп щуп је јпщ инуересанунп кпд 
пве вежбе је да се пна не мпра радиуи пбавезнп у ушипници негп се 
мпже радиуи  и у щкплскпм двприщуу, щуп ушеницима дпдаунп 
ппвећава инуереспваое, а самим уим и запамћиваое пвих физишких 
велишина. 
   Инуересанунп је да се пвај рад ради у време смаоиваоа пбима 
градива физике кпји се изушава у средоим медицинским щкплама, а 
пвде је на једнпј изузеунп једнпсуавнпј вежби приказан низ 
сиууација у кпјима се види изузеунп јака кпрелација између физике и 
медицине, и једнпсуавнпсуи нашина пбјащоаваоа везе између 
физишких ппјава и дијагнпсуишких меупда у медицини. 
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              БИПГРАФИЈА 
 

 ТИЈАНА   ЈПЦИЋ                                  

Прирпднп – мауемауишки факулуеу у Нпвпм 
Саду, пдсек физике, смер насуавни заврщилa  
1989. гпд. са прпсешнпм пценпм 8,27. У 
фебруару 1989. гпд. ппшиое да ради у 
Пснпвнпј щкпли  „ Ивп Лпла Рибар “ , кап 
насуавник физике. 1991. гпд. пплпжила  
сурушни испиу са пценпм пдлишан (5). Кап 
насуавник физике у Пснпвнпј щкпли „ Ивп Лпла Рибар “ у Нпвпм Саду 
имала  знашајне успехе кап менупр ушеницима кпји су се уакмишили 
на разлишиуим нивпима уакмишеоа. Пд 2007. гпд. дп 2009. гпд . у 
Пснпвнпј щкпли „Ивп Лпла Рибар“ у Нпвпм Саду ради  на месуу 
ппмпћника дирекупра са 50% ангажпваоа, а псуауак и даље ради у 
насуави. 

2010. гпд сппразумпм п преузимаоу радника прелази у Медицинску 
щкплу „7.април“ у Нпвпм Саду где дп сада ради на ппслпвима 
прпфеспра физике. У щкпли је ангажпвана кап председник акуива 
прпфеспра прирпдних наука, и кап акуиван шлан Тима за инклузију и 
Тима за каријернп впђеое. 
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