
Средња школа „17. септембар“ Лајковац 

Школска година  2013/2014 

ПИСАНА ПРИПРЕМА 

Датум реализације часа: ___________________. 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Основе еклектротехнике 

Разред: I-5;  

Недељни фонд часова: 3;  

Редни број наставне теме: 3;  

Редни број часа наставне јединице: 36 

Наставна област: Једносмерне струје. 

Наставна јединица: Везивање отпорника и еквивалентна отпорност. 

Тип часа: Вежбање. 

Циљ часа: Ученици би требало да уоче разлике између редне и паралелне везе отпорника и да 

савладају решавање једноставних задатака из мешовите везе. 

Васпитно образовни задаци: Усмеравање пажње на појединости које се могу јавити приликом 

решавања задатака. Ученике ћемо оспособљавати да поштују мишљење других и да износе своје 

ставове; да се договарају како би у пару и групи  одговорили на дате задатке и подстакли их на 

креативно и критичко мишљење;  развијаће способности комуницирања, богатити речник о стручним 

појмовима и правилно изражавању у свету електротехнике. 

Облик рада на часу: Комбиновани (индивидуални и у паровима,  индивидуални и групни). 

Метод рада на часу: Дијалошки, текстуални. 

Кључни појмови: Редна веза, паралелна веза, мешовита веза. 

Наставна средства:  

Уџбеник: Основе електротехнике 1 за I разред електротехничке школе, ЗУНС, Београд 2008 (Аутор: 

Милосава Пироћанац); 

Збирка: Збирка задатака из основа електротехнике за I разред, ЗУНС, Београд (аутор: Милосава 

Пироћанац); 

Мултимедијални ЦД (аутори: Гордана Мијатовић, Горан Станојевић, Вела Чоја, Маја Тодоровић, 

Горан Стојковић); 

Корелација са другим предметима: Практична настава, физика. 

Садржај рада на часу: 

Увод (5 - 7 минута): 

Обновити следећа питања: 

1. Величина која описује компоненту отпорник, јединица, симбол, ознака? 

2. Карактеристика редне везе отпорника? 



3. Карактеристике паралелне везе отпорника? 

Главни део (33 - 35 минута): 

Ученицима поделити у текстуалном облику на папирима већ припремљене задатке, при чему 

дати решење у виду целог поступка за решавање конкретног примера. Приликом решавање задатка на 

табли, дискутовати са ученицима о сваком кораку који се уради, до крајњег решења. 

  

Задатак 1: Израчуанти еквивалентну отпорност 

отпорника између тачака А и В са слике 1, ако су вредности 

отпорника следеће: R1 = 100 [Ω], R2 = 200 [Ω], R3 = 400 [Ω] . 

 

Корак 1: Питати ученике да ли је задатак јасан. 

Корак 2а: Уколико није јасан, поновити задатак и појаснити поново како да се уочи редна 

и паралелна веза отпорника као и чему је једнака свака појединачно. 

                          

Корак 2б: Уколико јесте јасан, или након појашњења задатка, кренути на анализу и 

решавање самог задатка.  

Решење задатка: 

Отпорници R2 и R3 су везани паралелно (слика 1.1), и на основу карактеристике паралелне везе два 

отпорника може се записати да је 23R  једнако (слика 1.2): 
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Када заменимо бројне вредности, добијамо да је отпорност 23R :  
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Са слике 1.2 можемо да уочимо даљу везу отпорника, односно, да су сви отпорници између тачака А 

и В везани редном везом, и на основу карактеристике редне везе, добијамо да је еквивалентана 

отпорност отпорника између тачака А и В једнака (слика 1.3): 
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 Слика 1.3 



Када заменимо бројне вредности, добијамо да је R
AB

 једнако:  

                             [ ]R 100 133.33 200 433.33
AB

= + + = Ω , 

што је уједно и решење траженог задатка. 

 

Задатак 2: Израчуанти еквивалентну отпорност отпорника између тачака 

А и В са слике 2, ако су вредности отпорника следеће: R1 = 2,5 [Ω], R2 = 2,6 [Ω],   

R3 = 4 [Ω],  R4 = 6 [Ω], R5 = 5 [Ω] и R6 = 95 [Ω]. 

 

Корак 1: Питати ученике да ли је задатак јасан. 

Корак 2а: Уколико није јасан, поновити текст задатка и захтеве уз додатна 

објашњења док ученици не схвате, како би се кренуло у решавање задатка. 

Корак 2а: Уколико јесте јасан, или након додатних појашњења, кренути на 

анализу и решавање задатка поступно. 

Решење задатка: 

Отпорници R3 и R4 су везани паралелно (слика 2.1), и на основу карактеристике паралелне везе два 

отпорника може се записати да је 34R  једнако: 
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                                                                                                              добијамо да је отпорност 34R  једнако: 
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Са слике 2.2 можемо да уочимо даљу везу отпорника, односно, да су отпорници R2 и R34 везани 

редном везом, и на основу карактеристике редне везе, добијамо да је отпорност отпорника R234 (слика 

2.3): 

 

 

234 2 34R R R= +   

 

 

 

 

Са слике 2.3 можемо да уочимо даљу везу отпорника, односно, да су отпорници R234 и R5 везани 

паралелном везом, и на основу карактеристике паралелне везе, добијамо да се отпорност отпорника 

R2345 може израчунати на следећи начин (слика 2.4): 
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Слика 2.2 

Када заменимо бројне вредности добијамо 

да је отпорност 234R  једнака:                                                                       
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Са слике 2.4 можемо да уочимо даљу везу отпорника, односно, да су сви отпорници између тачака А 

и В везани редном везом, и на основу карактеристике редне везе, добијамо да је еквивалентана 

отпорност отпорника између тачака А и В једнака (слика 2.5): 
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Када заменимо бројне вредности, добијамо да је R
AB

 једнако:  

                             [ ]R 2.5 2.5 95 100
AB

= + + = Ω , 

што је уједно и решење траженог задатка. 

 

Задатак 3: Израчуанти еквивалентну отпорност отпорника 

између тачака А и В са слике 3, ако су вредности отпорника следеће: 

R1 =  R2 =  R3 =  R4 = 2 [Ω]. 

 

Корак 1: Питати ученике да ли је задатак јасан. 

Корак 2а: Уколико није јасан, поновити текст задатка и захтеве уз додатна објашњења док 

ученици не схвате, како би се кренуло у решавање задатка. 

Корак 2а: Уколико јесте јасан, или након додатних појашњења, кренути на анализу и решавање 

задатка поступно. 

Решење задатка: 

На основу карактеристике паралелне везе отпорника, можемо закључити да су отпорници R1 и R2 

везани паралелно (слика 3.1), као и отпорници R3 и R4, па се може прорачунати колико износе 

отпорности отпорника 12R  и 34R  (слика 3.1): 
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   Слика 2.3               Слика 2.4 

Када заменимо бројне вредности 

добијамо да је отпорност 2345R  

једнака:                                                                                                          
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Када заменимо бројне вредности добијамо да су отпорности 
12R  и 

34R  једнаке међусобно и износе:                                     

[ ]12 34
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Са слике 3.2 увиђамо да је еквивалентна отпорност отпорника између тачака А и В једнака редној 

везо два отпорника  12R  и 34R и износи R
AB

(слика 3.3): 

[ ]R 1 1 2
AB

= + = Ω   

што је уједно и решење траженог задатка. 

 

 

 

Завршни део (5 минута): 

Извести закључак o реднoј и паралелнoj вези отпорника. 

- Код редне везе, еквивалентана отпорност отпорника између посматраних тачака је већа од сваке 

појединачне вредности отпорника, односно, већа и од највеће вредности отпорника. 

- Код паралелне везе, еквивалентана отпорност отпорника између посматраних тачака је мања од 

сваке појединачне вредности отпорника, односно, мања и од најмање вредности отпорника. 

Коментарисати са ученицима о тежини задатака и сваком ученику поделити папир са већ 

припремљеним задатком, кога ће покушати да реше код куће и на следећем часу дискутовати о 

задацима и разрешити нејасноће уколико их има. 

Закључак са часа (самоевалуација): Атмосфера у одељењу, кооперативност у раду, успешно 

решавање задатака, мотивисаност су прави показатељи успешно реализованог часа. 

Запажање наставника: 

 

 

 

 

 

У Лајковцу:____________________,                                                   Наставник: Мирко Милијановић 
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