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Маса и густина

МАСА

1. Изразите дате вредности у траженим јединицама:
а) 2,3t =  kg; б) 850g =  kg;
в) 1 700mg =  g; г) 2,5mg =  g.

2. Масу од 132g изразити у:    а) килограмима;   б) милиграмима.

3. Куглица има масу од 12g. Колико таквих куглица има у 0,42kg?

4.  Поређајте по величини следеће масе тела: 0,22t ; 2 500g; 
1
4t; 300kg.

5.  На једном тасу ваге се налази дрвена фигура, а на другом тасу  
тегови од : 100g, 50g, 5g и 2g. Колика је маса дрвене фигуре ако  
је вага уравнотежена? Масу изразите у kg.

МАСА И ГУСТИНА

6.  Ако је густина живе ρ = 13 600
kg
m3 , изразите је у грамима по ку-

бном центиметру.

7.  Прво тело има густину 3 g
cm3 , а друго тело има масу 30kg и запре-

мину 0,02m3. Које тело има већу густину и колико пута? 

8.  Одредите за колико се разликују запремине стакла и леда. Густи-

на стакла је 2500
kg
m3 , а густина леда 900

kg
m3 , а масе су им исте и 

износе 500g.

9.  Маса дрвене даске је 15kg. Колика је запремина даске, ако је гу-

стина дрвета 800
kg
m3 ?

10.  Запремина стакленог кликера је 1,7cm3. Колика је његова маса, 

ако је густина стакла 2 500
kg
m3 ?

11.  Коцкица ивице 1cm направљена је од бакра густине 8 900
kg
m3 . 

Одредите масу коцкице.

12.  Гвоздена шипка облика квадра и масе 6,24kg има дужину 40cm 
и ширину 5cm. Одредите дебљину шипке ако је густина гвожђа 

7 800
kg
m3 .
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Физика 6. разред

13.  Тежина металног тела измерена динамометром је 3,7N. Запре-
мина тела је 33,3cm3.Одредити густину тела.

14.  Камен масе 57g, потопљен је у мензуру са водом (види слику). 
На основу слике одредите запремину камена и његову густину.

15.  Пластична плочица облика квадра дужине 4cm, ширине 2,5cm  
и дебљине 8 mm има масу 10,4g. Колика је густина пластике?

16.  Маса бакарне кугле је 2,67kg. Одредите масу оловне кугле исте 

запремине. Густина бакра је 8 900
kg
m3 , а олова 11 300

kg
m3  .

17.  Модел зупчаника је направљен од дрвета и масе је 10kg. Колике 
је масе зупчаник од гвожђа изливен помоћу тог дрвеног модела, 

ако је густина дрвета 500
kg
m3 , а густина гвожђа 7800

kg
m3 ?

18.  Ледена фигура има масу 136kg и запремину 0,16m3. Да ли фигура 

има шупљину? Густина леда је 900
kg
m3 .

ГУСТИНА ТЕЧНОСТИ

19.  Маса празног суда је 250g. Када у њега сипамо 0,4l течности, ње-
гова маса биће 580g. Одредити густину течности.

20.  Колика је унутрашња запремина мензуре, ако је маса празне 
мензуре 152g, а кад је напунимо алкохолом, њена маса биће  

191,5g? Густина алкохола је 0,79 g
cm3 .

21.  Колико је канистера (посуда за транспорт горива) запремине 20l 
потребно да би се у њих сипао бензин из цистерне масе 10,65t? 

Густина бензина је 710
kg
m3 .

22.  Ако глицерином масе 189g и густине 1260
kg
m3  напунимо неки  

суд до врха, да ли се у тај исти суд може улити 140cm3 воде?

23.  Маса нафте којом је напуњена канта је 24kg. Колика ће бити маса 
глицерина којом ћемо напунити исту канту? Густина нафте је  

𝜌1 = 800
kg
m3 , а густина глицерина 𝜌2 = 1260

kg
m3 .
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24.  Колика ће бити маса смеше добијенe мешањем 150cm3 шпириту-

са густине 𝜌1 = 0,8 g
cm3  и 0,2dm3 воде густине 𝜌2 = 1 g

cm3 ?

25.  Колика је густина смеше 200cm3 бензина густине 𝜌1 = 710
kg
m3  и 

150cm3 машинског уља густине 𝜌1 = 900
kg
m3 ?

26.  Колика ће бити густина смеше 152g уља густине 𝜌1 = 760
kg
m3  и 

алкохола масе 237g и густинe 𝜌2 = 790
kg
m3 ?

27.  Стаклени суд у облику квадра има унутрашње димензије 14cm, 

2dm и 22cm. Израчунати тежину уља којом је испуњено 
3
4 овог 

суда. Густина уља је 900
kg
m3 , а 𝐺 = 9,81

N
kg .

28.  Маса празне чаше је 60g. Када се напуни водом, њена маса биће 
260g, а када се уместо водом чаша напуни црним вином, тада ће 
маса чаше бити 280g. Колика је густина црног вина, ако је густи-

на воде 𝜌1 = 1000
kg
m3 ?


