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Питања за обнављање – узајамно деловање
1.Шта значи узајамно деловање? Објасни на примеру.
Узајамно деловање - ако једно тело делује на друго онда,
истовремено, и друго тело делује на прво.
2.Како се другачије назива узајамно деловање?
Узајамно деловање се назива интеракција.
3.Које су последице узајамног деловања тела? Наведи примере.
Последице узајамног деловања су:
•промена брзине тела по интензитету, правцу и смеру (промена
стања кретања)
•деформација тела
4.На која два начина се може остварити узајамно деловање? Наведи
примере.
Узајамно деловање се може остварити на два начина:
•када су тела у непосредном додиру и
•када тела нису у непосредном додиру (посредством
физичких поља).
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Ћилибар је жута смола коју луче четинари.
Стари Грци су знали да ћилибар протрљан
тканином привлачи лагана тела.
Реч електрицитет потиче од грчке речи
Ћилибар
електрон – ћилибар.
За објашњење електричних
појава у атмосфери (муње и
грома) најзаслужнији је
Џилберт открива Френклин.
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Bеnjаmin Frеnklin
(1706 –1790)
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Оглед 1
Потребан прибор: Стаклена и пластична шипка, свилена и
вунена тканина, папирићи.
Ток огледа:
• Пластичну шипку приближи комадићима хартије. Шта се
дешава?
• Пластичну шипку протрљај вуненом крпом и приближи
папирићима. Шта се дешава?
•Стаклену шипку протрљај свиленом тканином и приближи
папирићима. Шта се дешава?
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Оглед 2
Потребан прибор: Електрично клатно, пластична шипка (лењир),
вунена тканина.
Ток огледа:
• Од чега се састоји електрично клатно?
• Пластичну шипку приближи клатну. Шта се дешава?
• Протрљај пластичну шипку вуненом крпом и приближи је
клатну. Шта се дешава?
• Чему служи електрично клатно?
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Оглед 3
Потребан прибор: Два пластична лењира (чешља), стаклена
шипка, свилена и вунена тканина, заобљени поклопац (конац и
сталак).
Ток огледа:
• Један крај лењира протрљај вуненом тканином и постави га на
поклопац тако да може слободно да се окреће.
•Наелектриши други лењир вуненом тканином и приближи га
лењиру који лежи на поклопцу. Шта се дешава?
• Стаклену шипку наелектриши трењем са свиленом тканином и
приближи је наелектрисаном лењиру. Шта се дешава?
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•Колико врста наелектрисања постоји?

Електрично деловање
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Истоимено наелектрисана
тела се одбијају (+ и +, - и -).

+ -

Разноимено наелектрисана
тела се привлаче (+ и -).

