
Електростатика 

1.  Како ће се променити  интензитет силе узајамног деловања између две наелектрисане 

куглице, ако се налекетрисање сваке куглице повећа 2 пута, а  растојање смањи два пута. 

2. Две наелектрисане куглица налазе се на растојању 0.5m. Како ће се променити  

интензитет  Кулонове силе  ако се  растојање  између куглица смањи на 0.1m. 

3.  Нацртати правац и смер резултујуће  силе на другу куглицу: 

                                      r                             r 

                    +q                             -q                            +2q 

4. Куглица је наелектрисана количином наелектрисања -100nC. Ако се куглица 

проводником споји са идентичном  ненаелектрисаном куглицом колика ће количина 

наелектрисања протећи кроз проводник? Колико је крајње наелектрисање  куглица? 

5. Две идентичне куглице налектрисане су различитом  количином наелектрисања, +50nC  

и -70nC.  Шта ће  се десити ако се ове  куглице споје проводником? Колика ће  бити 

количина наелектрисања протекла кроз проводник и крајње наелектрисање на 

куглицама? 

6. Између две наелектрисане металне плоче напон је 40V. Плоче се налазе на растојању 

2cm. Колики интензитет јачине електричног поља између плоча? 

7.  Наелектрисана  куглица масе m лебди  између хоризонталних наелектрисаних плоча,  

као на  слици. Нацртати силе које делују  на куглицу. Ког знака је наелектрисање куглице? 
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Решења: 
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Повећаће се 16 пута. 

2. С обзиром на то да је Кулонова сила обрнуто пропорционална квадрату растојања 𝐹~
1

𝑟2
 

следи дa  je  𝐹2 > 𝐹1: 
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3.Важи да је 𝐹23 > 𝐹12 (сила је пропорционална производу наелектрисања): 

 

4. После спајања  на куглицама ће се изједначити количине наелектрисања, означимо их  

са  q. Из закона одржања наелектрисања важи да је: 

q1=2q 

Односно q=-50nC. 

Количина наелектрисања која ће протећи кроз проводник је: 

∆q=q1-q=-50nC 

5. Почетне количине наелектрисања означимо са q1=50nC и q2=-100nC. После спајања, обе 

куглице ће бити наелектрисане једнаком количином наелектрисања q. Важи: 

q1+q2=2q 

q=-25nC 

Протећи ће: 

∆q=q2-q=-75nC 



6. Е=2000N/C 

7. Надоле делује сила Земљине  теже. С обзиром на то да куглица лебди, она је у 

равнотежи, па је  сила којом  електрично поље делује на куглицу истог интензитета  а 

супротног смера сили Fg. То значи да је  електрична сила супротног смера од електричног 

поља (усмерена је навише), односно, куглица је наелектрисана негативно. 

 

 

 

 


