
Потенцијална енергија (Ep) 
Тела подигнута на неку висину располажу енергијом тако да при падању могу да изврше неки 
рад (јабука на дрвету). Та тела имају потенцијалну енергију. 

Енергија условљена положајем тела је потенцијална енергија. 

Да би израчунали потенцијалну енергију тела потребно је да израчунамо рад који се утроши 
за подизање или промену облика тог тела. 

Ако тело пада са висине h оно врши рад на рачун потенцијалне енергије 
Ep=A=Qh=mgh 

Ep = mgh 
 јединица за потенцијалну енергију је џул [Ј] 

Рад се врши на рачун промене енергије и не зависи од облика путање коју тело пређе при 
дизању на неку висину, већ једино од силе теже на тело и висинске разлике крајњег и 
почетног положаја тела. 

 
Еластична тела располажу потенцијалном енергијом иако се не подижу на неку висину. Она 
имају потенцијалну енергију на основу промењеног положаја њихових делића. Када престане 
дејство деформационих сила тела се услед дејства еластичних сила враћају у првобитан 
положај и врше рад. 

Кинетичка енергија (Ek)  
Ако једно тело удари у друго оно ће га покренути, ударцем чекића укуцавамо ексер. И тело и 
чекић располажу енергијом на основу свог кретања. 

Енергија коју тела поседују услед свог кретања зове се кинетичка енергија. 

Ако је већи чекић или већа његова брзина лакше се укуца ексер. 

Кинетичка енергија тела је директно сразмерна маси тела и квадрату његове брзине. 

Ek=mv2/2 
 јединица за кинетичку енергију је џул (Ј) 
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Домаћи 

1. Кoликo пута се пoвећа кинетичка енергија тела акo му се брзина ппвећа три пута? 

2. Брзина тела се смањила са 20 𝑚/ 𝑠 на 5 𝑚/𝑠 . Како се променила његова кинетичка 

енергија? 

3. Колика је маса тела ако при брзини од 108 𝑘𝑚/ ℎ има кинетичку енергију од 900𝐽? 

4. Кплика је маса тела ако оно има гравитаципну потенцијалну енергију од 𝟏𝟎𝟎𝒎𝑱 на висини 

од 𝟐𝒎 од ппвршине земље? 

5. Израчунај гравитациону потенцијалну енергију врапца масе 𝟑𝟓 𝒈 који лети на висини од 

𝟏𝟎𝟎 𝒎. 

 

Домаћи послати до краја недеље искључиво на ivanas@starina.rs 

 

Неки ученици још увек нису послали пројекте. Молим да се то уради 
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