
Основне и изведене физичке величине 

За описивање особина тела или појава у физици користе се физичке величине.  

Шта је физичка величина? То је особина тела, супстанце или појаце која се може 

измерити или пребројати. 

Пример: дужина учионице, висина ученика, време за полазак у школи, време проведено на мору, 

брзина аутомобила, температура ваздуха, температура воде, итд.  

Физичке величине могу да се мере. Када се физичка величина мери она се упоређује са познатом 

величином, исте врсте, која је усвојена  за њено мерење. Та позната величина је мерна јединица.  

Мерењем се сазнаје колико је пута мерена физичка величина већа или мања од усвојене 

јединице. Мерењем се добија бројна вредност величине.  

Шта је мерење физичке величине? То је упоређивање вредности непознате 

величине са усвојеном мерном јединицом. 

Поред бројне вредности мора да се напише и одговарајућа мерна јединица, јер ако се зна само 

бројнa вредност није позната стварна вредност измерене физичке величине.  Рецимо ако кажете 

"Маса овога је 50." ми не знамо да ли је то лако 50 грама или тешко 50 тона. 

Пример: Дужина учионице  l = 8 m  

l  - ознака за физичку величину  

8 - бројна вредност  

m - метар (мерна јединица за дужину)  

Различите јединице за исте физичке величине отежава упоређивање резултата мерења и 

споразумевање међу људима. Ради лакше размене знања и података користи Међународни 

систем јединица ( SI систем),  који садржи 7 основних величина и њихове јединице. 

Основне физичке величине и мерне јединице: 

Физичка величина Ознака физичке 

величине 
Основна јединица за 

мерење 
Ознака 

јединице 

Дужина l метар m 

Маса m килограм kg 

Време t секунда s 

Температура T келвин K 

Јачина електричне струје I ампер A 

Јачина светлости J кандела cd 

Количина супстанције n мол mol 

 



Све остале мерне величине и јединице су ИЗВЕДЕНЕ (дефинисане) помоћу основних па се зато 

називају  изведене физичке величине.  

Пример: 

• на основу мере за дужину – изводе се мере за површину и запремину 

• на основу мере за дужину и време – изводи се мера за брзину 

1.  Дужина 

Дужина се на енглеском каже length па отуд ознака. Дужина представља растојање између две 

тачке. Основна јединица је метар, остале су километар, дециметар, центиметар, милиметар, 

микрометар.  

 

Код претварања јединица за дужину имате једноставно правило: кад идете од веће ка мањој 

множите са 10, кад идете од мање ка већој делите са 10. Подсећање : кад множите са 10 

децимални зарез се помера у десно за једно место, кад делите са 10 децимални зарез се помера у 

лево за једно место. 

Јединицама за дужину мере се и висина, дубина, пређени пут, ширина, дебљина, пречник, ...  

Ознаке које се најчешће користе за означавање неких физичких величина:  

• дужина l  

• пречник R  

• полупречник r  

• дебљина d  

• висина h  

• пут s  

• Обим О 

 

Задатак:  

• Наброј предмете које знаш да имају дужину у метрима, па у километрима, па у 

центиметрима.  



• Погледај предмете око себе и покушај да одредиш њихову приближну дужину. 

• Узмите метар и измерите дужину, ширину и висину ваше собе, висину свих особа у 

породици, дубину највеће шерпе, пречни тигања у ком печете палачинке, ... 

1.1. Мерење површине 

Мерење површине своди се на мерење дужине тј дужине и ширине. Мерна јединица за површину 

је метар квадратни. Остале су километар квадратни, хектар, ар, дециметар квадратни, центиметар 

квадратни, милиметар квадратни, ... 

 

Код претварања јединица за површину имате једноставно правило: кад идете од веће ка 

мањој множите са 100, кад идете од мање ка већој делите са 100. Подсећање : кад множите са 

100 децимални зарез се помера у десно за два места, кад делите са 100 децимални зарез се 

помера у лево за два места. 

Хектар и ар служе за мерење површине земље (њиве). Постоје и друге јединице за мерење 

површине њиве као што су : јутро, дулум, ...  

1.2. Мерење запремине 

Мерење запремине своди се на мерење дужине тј дужине, ширине и висине. Мерна јединица за 

запремину  је метар кубни. Остале су километар кубни, дециметар кубни = литар, центиметар 

кубни, милиметар кубни, ... 



 

Код претварања јединица за запремину имате једноставно правило: кад идете од веће ка 

мањој множите са 1000, кад идете од мање ка већој делите са 1000. Подсећање : кад множите 

са 1000 децимални зарез се помера у десно за три места, кад делите са 1000 децимални зарез се 

помера у лево за три места. 

2. Маса 

Маса се на енглеском каже mass па отуд ознака. Масу често мешамо са тежином (тежина је сила). 

Основна јединица за масу је килограм. Остале су тона, декаграм, грам, милиграм, ... 

 

Задатак:  

• Наброј предмете које знаш да имају масу у тонама, па у килограмима, па у грамима.  

• Погледај предмете око себе и покушај да одредиш њихову приближну масу. 

• Измери масу свих особа у породици 

 

 



3. Време 

Време се на енглеском каже time па отуд ознака. Основна јединица је секунд. Остале су минут, час 

(сат, ура), дан, седмица (недеља дана), месец, година, век, ... 

Време може да се односи на неки тренутак када се нешто догодило или ће се догодити, или на 

временски интервал тј колико је нешто трајало или ће трајати. 

Пример: 

• временски тренутак - када се нешто догодило пример: час је почео у 8.00 

• временски интервал - колико је трајао догађај пример: час траје 45 минута.  

• Аутобус је кренуо из Београда у t1=10h, а стигао у Ниш у t2=13h. Колико је трајало путовање 

од Београда до Ниша?  

Имамо два временска тренутка: t1=10h и  t2=13h  

Имамо један временски интервал: Dt= t2- t1=13h-10h=3h  

 

За мерење времена користе се часовници, а за прецизније мерење хронометри (штоперица).  

За одређивање временског интервала у музици користи се метроном. 

 

Задатак:  

• Шта се мери у секундама, шта у минутима, а шта у данима? 

• Кад су нам потребне мили и микро секунде? 

• Колико си стар у данима, а колико у минутама? 

 


