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1. Увод 
Физика је наука о природи и појавама у природи. Као таква саставни је 

део нашег живота, па самим тим и део је наше свакодневне спознаје света. Пре 

него што ученици почну учити физику као засебни школски предмет, у оквиру 

предмета Природа и друштво у трећем и четвртом разреду основне школе, 

први пут се сусрећу са физичким појавама. Већ у овом периоду код деце се 

формирају представе о овим појавама. Такође, ученици носе са собом многе 

интуитивне идеје које се тичу физике, а које су развили на основу личног 

искуства ван школе. Те интуитивне ученичке идеје називамо претконцепцијама. 

Како је физика великим делом за децу контраинтуитивна, ученичке идеје су 

често у сукобу с физичким теоријама, па као такве представљају препреку за 

исправно резоновање и усвајање праве суштине физичких теорија. Са друге 

стране, ученичке претконцепције су ученицима једноставне и разумљиве у 

објашњавању свакодневних ситуација „здравим разумом“, због чега их неће 

лако напустити у корист физичких идеја које су контраинтуитивне и често тешко 

разумљиве. Погрешне концепције, засноване на погрешном схватању света 

(одсуство критичког мишљења и експерименталног проверавања идеја), и које 

нису у складу са научним теоријама називају се претконцепцијама [1]. 

Осамдесетих година почела су интензивна истраживања на подручју 

интуитивних ученичких идеја. Показало се да приликом извођења наставе 

неопходно је узети у обзир ученичке претконцепције о физичким појавама. 

Претконцепције наравно утичу на учење физике, ипак у традиционалној 

настави њихово постојање се игнорише, пре свега зато што о њима наставници 

знају мало. 

Посебну пажњу великог броја истраживача заокупљују претконцепције у 

механици, посебно однос силе и кретања. Разлог томе је што је механика 

блиска свакодневном искуству, из кога произилази велики број претконцепција. 

У овом раду биће свеобухватно приказане претконцепције у механици. 

Такође, биће представљен један од инструмената за утврђивање ученичких 

претконцепција у механици. Применом овог инструмента урађено је тестирање 

ученика гимназије и приказани су његови резултати. На крају су дате препоруке 

за превазилажење ученичких претконцепција.   
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2.  Појам концепта 

Концепт је појам (идеја) који примењујемо на ствари или објекте 

реалности и представља способност схватања. Концепти су когнитивни 

ентитети, оруђе свесног ума. Концептуализација је други назив за 

освешћивање искуства. Стално растуће искуство уређује се концептуалном 

организацијом тог искуства. Способност симболизовања омогућава апстрактну 

концептуализацију. Осети, сирови подаци наших опажаја, трансформишу се 

преко концептуализације у перцепцију. Може се рећи да је сва наша спознаја 

на разним нивоима, од перцепције света у коме живимо до високих нивоа 

апсатракције, концептуална.  

Сваки концепт је људска креација, начин организовања света.  Једном 

успостављени и именовани концепти постају предмет комуникације употребом 

језика. Богатсво  усвојеног језика јесте каналисање људске перцепције и мисли. 

Концепти су пакети значења; обухватају правилности (сличности и 

разлике) или везе међу објектима, догађајима и другим концептима. Сваки је 

концепт укључен у бескрајну мрежу релација. Концепт се може замислити као 

тачка према којој, попут нити, конвергирају смислене релације. Сваки је 

концепт пресек мноштва релација.  

Концепти не могу бити ни истинити ни лажни. Концепте можемо 

категоризовати као конкретније и апстрактније, боље или лошије одабране, 

корисне и мање корисне итд., али не као истините, лажне, коректне или 

некоректне. Коректност или некоректност појављује се тек када се концепти 

комбинују у тврђења. 

Када концепт има ограничено значење, тј. када се не може сумирати 

ограниченим бројем релација или својстава, може се једноставно дефинисати у 

облику аналитичке тврдње. Значење концепта може се ограничити 

договореном дефиницијом; то се често ради у физици. Неретко то доводи до 

погрешне идеје да су концепти једнозначно одређени дефиницијом. Наиме, 

конкретан концепт може у различитим контекстима имати различита значења. 

Значење концепта произилази из мноштва пропозицијских релација у којима он 

суделује. Добар пример је у Њутновој механици креиран концепт сила. 
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 Силу је могуће дефинисати, на нивоу шестог разреда, као 

величину која описује међуделовање тела са последицама: покретање, 

заустављање и промена брзине тела, деформација тела, трење при кретању 

тела по подлози и отпор при кретању тела кроз воду и ваздух.1 

 
Слика 1.  Деловање силе 

 Друга дефиниција силе (истог концепта) следи из Другог Њутновог 

закона кретања, задатог формулом 푭⃗ = 풎풂⃗, који је у програму седмог разреда. 

Сила је, у складу са њим, дефинисана као векторска величина којој је 

пропорционално убрзање тела.2  

 У првом разреду гимназије је природније дефинисати је као 

величину која изазива промену импулса,3 итд. 

Концепти могу имати многострука значења и могу се употребљавати у 

различите сврхе. Исти концепт може значити једно унутар једног контекста, а 

нешто прилично различито унутар другог контекста. 

Концепти се никада не развијају до коначног, завршног облика ни у 

свести особе ни у оквиру знања науке. Достигнуте концептуалне релације могу 

бити неодговарајуће унутар одређеног контекста и називају се 

претконцепцијама или интуитивним идејама. Претконцепције или 

интуитивне идеје се изворно односе на ученичке идеје о неком феномену 

пре формалног учења тога феномена у школи. 

                                                        
1 Преузето из Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања 
(„Сл. Гласник РС-„Просветни гласник“ бр. 5/2008,3/2011 и 1/2013 ) 
2 Оваква дефиниција силе је блиска изворној Њутновој: Сила је деловање на тело којим се мења његово 
стање, било мировања, било једноликог кретања по правцу. 
3 У домену Ајнштајнове теорије релативности се дефиниција силе мора надоградити, док у квантној 
механици пак концепт њутновске силе губи смисао. 
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Ученик ствара свој лични ментални модел одређеног концепта у 

сложеном процесу под утицајем различитих извора. Ти извори се могу сврстати 

у три повезане категорије, шематски приказане на слици 2. 

 

Слика 2. Три извора стварања индивидуалног концепта. 

Ученик спонтано ствара личне концепте на основу перцепције појава у 

свом окружењу, и то концептуализовањем директног искуства и на основу 

информација и података које је добио различитим облицима комуникације у 

свом културном окружењу. Са друге стране, у школи, у процесу формалног 

образовања, ученик се среће са научним значењем разних концепата. Често се 

спонтано формирани концепти не подударају са њиховом научном верзијом, 

што отежава учење.  

Интуитивне идеје које ученици имају о физичким концептима и појавама 

су комплексне и умногоме зависе од ситуације и контекста. Ако нису у складу 

са физичким знањем (што је чешћи случај), чине озбиљну препреку у учењу 

физике. Ако јесу у складу са физичким знањем представљају мост у учењу 

физике. Личне ученичке концепције развијају се и мењају током времена, али 

најчешће су врло тврдокорне и тешко их је елиминисати. 

Овакву ситуацију добро илуструје следећи пример. Посматра се оглед у 

коме се испушта челична куглица са неке висине на металну плочу. 

Посматрањем се утврђује да се куглица након пада на плочу одбија на висину 

која је нешто мања од почетне (слика 3). 

директно 
искуство 

културно 
окружење

формално 
образовање
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Слика 3. Челична куглица пада на металну плочу и одбија се. 

Физичар ће за интерпретацију ове појаве да употреби низ концепата као 

што су: гравитациона сила, убрзање, кинетичка енергија, еластична 

деформација, унутрашња енергија, еластична одбојна сила, потенцијална 

енергија еластичне деформације, итд. Ниједан од ових концепата не може 

директно да се региструје чулима, нити је на тај начин регистрован и откривен у 

физици. Сви они су део мисаоних конструкција које су се догодиле током 

развоја физике, а олакшавају опис, тумачење и предвиђање физичких појава. 

Ученик, који још није у школи учио механику, исту ће појаву протумачити 

без употребе наведених физичких концепата (за њих и не зна), а у тумачењу ће 

употребити своје личне конструкције које су настале интуитивно, на основу 

његовог свакодневног искуства односно претконцепције. Претконцепције чине 

често веома јаку препреку у процесу учења физике у школи. Зато је за процес 

учења у школи важно идентификовање претконцепција и потом њихово 

реструктуирање	[1]. 
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3. Пијажеова теорија когнитивног развоја 

Жан Пијаже био је швајцарски психолог и 

филозоф познат по својим педагошким 

истраживања. 

Почетак великих промена у приступу 

проблематици наставе физике половином 

двадесетог века директно је повезан са утицајем 

Пијажеове теорије когнитивног развоја детета. 

Централни појам Пијажеове теорије је ментална 

структура. Она представља мање-више чврсто 

организован ментални систем који организује ефикасно функционисање особе 

у датој средини, управља понашањем појединца, контролише како и шта он 

мисли и како се понаша. Тако дефинисана ментална структура је модел који је 

конструисан на основу уоченог понашања великог броја људи, углавном деце 

различитог узраста. Према овом моделу укупно знање појединца одређено је 

управо његовом менталном структуром. Како се понашање људи и њихово 

знање мења током времена, и њихове менталне структуре су подложне 

променама. Циљ образовања, према томе, би могао да се дефинише као 

постизање одговарајуће менталне структуре. 

3.1.  Процес развоја менталних структура 

Уколико се прихвати да се учење састоји од конструкције, доградње и 

реструктуирања менталних структура, природно је запитати се одакле долазе 

оне почетне менталне структуре појединца? Такође је битно утврдити 

законитости по којима се мењају менталне структуре особе. 

Различите филозофске школе дају различите одговоре. По 

платонистима, менталне структуре су урођене, а развијају се током времена 

са растом мозга. Класични емпиристи тврде да структуре нису урођене, већ 

настају искључиво под деловањем околине. 

Пијаже је имао мишљење да јединка рођењем има само неке базичне 

менталне структуре. Овај став је у складу и са резултатима савремене 

молекуларне биологије и неуронаука. При томе, за настајање и развој 

одређене структуре нису довољна само чула, већ и ментална обрада података 

 
Жан Пијаже  
(1896-1980) 
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које она региструју. Ово важи за разликовање објеката, али тим пре и код 

разумевања неког апстрактног садржаја из физике (нпр. закон одржања 

количине кретања), или разумевање неког физичког процеса (судар два тела, 

осциловање математичког клатна, ...). 

Према Пијажеу човек није у стању да уочи ствари и појаве док његова 

свест не развије структуру која му то омогућује. Егзактну потврду за то дају 

неуронауке. Идеја о развоју хипотетичких менталних структура има основу у 

чињеници да се стицање знања и развој свести на молекуларном нивоу своди 

на развој неурона, успостављањем све комплекснијих веза међу њима. Развој 

менталне структуре догађа се у динамичком међуделовању особе са околином 

у процесу који се зове уравнотежавање (еквилибрација). Број неурона које 

поседује особа се не повећава током времена, али се они развијају и 

међусобно повезују. 

Како дете реагује на нова искуства и информације до којих долази 

приликом међуделовања са околином? По Пијажеу могућа су два (међусобно 

повезана) начина реакција и процеса развоја менталних структура: 

асимилација и акомодација. Уколико су нови подаци, искуство или информација 

у складу са постојећом менталном структуром особа их усваја/асимилира и 

њена ментална структура се не мења уочљиво. Уколико је нпр. у процесу 

учења у школи, ученику понуђена нова информација која је у складу са њему 

већ познатим начином мишљења, ученик ће је безболно уклопити у своју 

менталну структуру, чиме ће она постати део његовог знања. 

 

Слика 4.  Пример асимилације и акомодације  
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Међутим, ако дете добије информацију коју не може да се објасни на 

основу постојеће менталне структуре, оно упада у котрадикцију која се зове 

когнитивни конфликт, а његова ментална структура долази у неравнотежно 

стање. Да би се добило ново равнотежно стање ментална структура мора да 

се преструктурира и надогради. Процес усклађивања менталних структура са 

конфликтиним ситуацијама и информацијама назива се акомодација, а процес 

успостављања новог равнотежног стања је уравнотежавање или 

еквилибрација. Укупан процес прилагођавања и доградње менталних 

структура, који укључује и акомодацију и асимилацију, назива се 

саморегулација. У процесу саморегулације особа активно истражује односе, 

узајамне везе и начине за разрешење настале контрадикције и уношења 

кохеренције у новостечено искуство. 

      3.1.1. Фактори који утичу на развој менталних структура 

Како се учење своди на саморегулацију потребно је установити који 

фактори и како утичу на њену ефикасност. Пијаже је утврдио да на процес 

саморегулације утичу битно три фактора: искуство, друштвена трансмисија 

(интеракција) и дозревање. 

Искуство. По Пијажеу постоје две врсте искуства: физичко и логичко-

математичко. Физичко искуство се стиче стварном интеракцијом са конкретним 

објектима – након неког времена не виде се само објекти већ и нека врста реда 

односно законитости међу њима. Генерализацијом утврђене конкретне 

законитости стиче се логичко-математичко искуство. На тај начин дете стиче 

одговарајућу логичко-математичку менталну структуру којом се може користити 

за примену логичких операција у другим сличним ситуацијама, са другачијим 

објектима. Пијажеов закључак је да се ученик, без обзира на узраст, у сусрету 

са новим појавама мора најпре срести са конкретним објектима и процесима 

како би у интеракцији са њима стекао физичко искуство. Тек на бази њега може 

стећи логичко-математичке операције. Обрнути процес није природан и не 

погодује когнитивном развоју. Овај резултат има важне импликације за наставу 

физике, поготову у млађим разредима: демонстрациони експеримент мора 

доћи по правилу пре апстрактне генерализације. У традиционалној 

предавачкој настави често се ради управо обрнуто: најпре се аналитички тражи 
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и изводи решење проблема, а тек након тога демонстрира експеримент којим 

се потврђује да је резултат исправан. 

Друштвена трансмисија. Деца, посебно млађа, посматрају све из веома 

егоцентричног референтног система. Да би се разбио егоцентризам 

неопходна је интеракција детета са другим људима. Ако ове интеракције нема 

неће бити ни промене менталних структура које могу бити неадекватне и 

водити ка погрешном начину мишљења. Када је реч о настави, то значи да је у 

одељењу неопходно остварити интеракцију између свих чинилаца наставног 

процеса. Оптимална интеракција има облик расправе у којој долази до размене 

идеја и података, конфликата и аргументованих дебата. 

Дозревање. Процес развоја менталних структура је поступан. То значи 

да се старе менталне структуре не могу акомодирати на нова искуства 

тренутно, већ је за тај процес потребно време. Стога, садржаји из физике у 

програму, уџбенику, и при обради, морају бити распоређени тако да се иста 

основна знања у њима стално понављају, али не у истим већ у сличним али и 

сасвим новим ситуацијама. 

Добар пример за ово је Други Њутнов закон, који се први пут уводи у 7. 

разреду, уз неке елементарне примене. На почетку 1. разреда средње школе 

се овај закон формулише преко промене импулса и примењује на различите 

механичке системе током целе школске године. Након тога, он се повремено 

примењује током 2. разреда (кинетичка теорија, кретање наелектрисаних 

честица) и током 3. разреда (хармонијско кретање, механички таласи, звук, ...). 

Овакав приступ је у складу са Пијажеовим идејама о дозревању 

менталних структура, и даје много веће шансе да знање везано за наведене 

садржаје постане трајно. Када би се сви садржаји који говоре о својствима 

еластичне опруге ставили у један разред (у оквиру области механика), такав 

приступ би био непримерен могућностима ученика. Са временом, без враћања 

на сличне садржаје, на овакав начин стечено знање би, поступно, сасвим 

нестало. 
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3.1.2.  Стадијуми когнитивног развоја 

У Пијажеовој теорији когнитивни развој особе, почев од рођења, 

подељен је на четири стадијума.4 

Стадијум психомоторичког развоја/сензомоторни стадијум (до 2. 

године), предоперациони стадијум (од 2. до 7. године),  стадијум развоја 

конкретних операција (од 7. до 11. године) и стадијум развоја формалних 

(апстрактних) операција (од 11. године па надаље). 

 У стадијуму психомоторичког развоја се најпре развијају рефлекси и 

основне навике. За дете постоје само објекти које може директно да види или 

опипа. Развија се свест о перманетном постојању материјалних објеката и 

јавља се потреба за изналажењем симбола за оне објекте који нису у 

непосредној близини, што резултира развитком језика и стварањем услова за 

прелазак у виши стадијум. 

 У предоперационом стадијуму развија се језик, искуства покушавају 

да се споје у целине, развија се егоцентризам, интуитивна мисао и 

трансдуктивно мишљење (прелази се са једног појединачног својства на друго, 

нпр. “Зашто Месец виси на небу?” “Зато што је жут.”). Није развијена 

способност каузалног мишљења – некритички се повезују сасвим некорелисане 

појаве: “Зашто ексер тоне ако га ставимо на површину воде у посуди?” “Зато 

што је мален.” “А зашто чекић потоне?” “Зато што је велик.” Каузално 

мишљење је немогуће јер су заступљени: 

1) претерани егоцентризам - треба да прође процес десубјектификације, 

2) у опажању детета се не уочава временски след догађаја и последице 

– као да је веза изванвременска, 

3) дете не може да разматра појаве временски реверзибилно, и 

4) не примењује интуитивно елементарне законе одржања (количине, 

тежине/масе, запремине, ...). 

 У просеку деца од 7. до 11. године живота развијају способност 

извођења конкретних мисаоних операција. Сада су у стању да интуитивно 

примењују једноставне законе одржања или очувања и да мисле каузално, али 

само уколико се све то односи на конкретне објекте и процесе, а не и у односу 
                                                        
4 Когнитивни развој сваке особе одвија се неједнаком брзином, али по одређеном редоследу, од мање 
ефикасних до ефикаснијих начина мишљења. 
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на вербално и апстрактно изнете хипотезе. Одлике менталних структура у том 

узрасту су: реверзибилност, укључивање очувања и уређивање у серијски 

редослед. Реверзибилност се своди на то да је особа у стању да ментално 

окрене редослед конкретног физичког процеса – ако се скине тег опруга се 

враћа у неистегнуто стање. Пре обраде својстава еластичне опруге требало би 

утврдити да ли међу ученицима има неких који интуитивно не укључују у 

размишљање временску реверзибилност. 

Ученик, на овом стадијуму развоја, интуитивно усваја једноставне 

законе очувања за неке конкретне ситуације као што је нпр. претакање воде у 

посуду другачијег облика (знатно ужу или знатно ширу). Како се у 6. разреду 

мере запремине течности мензуром, пре тога је потребно установити да ли су 

сви ученици усвојили ову операциону способност, која је неопходна за даљи 

рад.  

 

Слика 5. Пример интуитивног усвајања закона одржања 

Уређивање у серијски редослед подразумева да су ученици у стању да 

уреде три скупа података у одговарајуће низове и да уоче, ако постоји, 1-1 

кореспонденцију и корелацију између два таква низа. Пример за то је низ 

података добијених мерењем дужине опруге (или њеног издужења) за тегове 

тежина. Потребно је нагластити да дете у стадијуму конкретног мислиоца није у 

стању да изврши аналогно уређење низова везаних за апстрактне објекте. О 

томе треба посебно водити рачуна у настави физике у основној школи, али и у 

средњој, где је већина ученика у прелазној фази развоја. 

 У стадијуму формалног мислиоца ученик је у стању да размишља 

апстрактно. Почетна Пијажеова тврдња била је да се овај стадијум постиже до 

15. године али пажљивија анализа показује да то није случај у свим подручјима, 

нити наступа истовремено за све ученике. Пијаже је касније кориговао своје 

тврђење претпоставио да се овај стадијум достиже до 20. године	. 
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4. Истраживања и порекло претконцепција у механици 

Прве радове о истраживању ученичких претконцепција у физици 

објављени су седамдесетих година двадесетог века као резултат бележења 

неформалних коментара гимназијских ученика. Следећи корак је био 

указивање на чињеницу да ученичко спонтано закључивање није само низ 

насумичних грешака, него је то, мање или више, кохерентан начин мишљења 

који је настао рефлексијом начина мишљења у свакодневној конверзацији, у 

медијима и на темељу оног што ученици читају. Истраживачи Драјвер и 

Меклоски су осамдесетих година прошлог века пописали претконцепције које су 

најконзистентније присутне код ученика подижући свест о том проблему и 

стварајући на тај начин полазну тачку за промену наставних стратегија које се 

до тада нису бавиле овим проблемом.  

Стручна литература идентификује Њутнову механику као концепт који је 

нарочито подложан ученичким претконцепцијама. Претконцепције се односе на 

кључне концепте као што су: маса, брзина, убрзање, сила, а такође и на 

фундаменталне принципе као што су Њутнови закони. Многа истраживања су 

утврдила да студенти на факултетима, као и ученици у средњој школи имају 

претконцепције конзистентне са Аристотеловом механиком.  

4.1.  Аристотелова механика 

Аристотел је грчки филозоф који је дао 

допринос готово у свим подручјима науке. 

Аристотелова гледишта потичу углавном из 

опште филозофије и космологије тог времена и у 

складу су са његовим интуитивним искуством. 

Био је први који је систематски развио и 

организовао интуитивне концепте о физичким 

појавама у јасне формулације. Аристотелова 

природна филозофија (физика) била је 

доминантна читавих 2000 година, од 4. века пре 

нове ере, па до 17. века нове ере. Разлог томе је што је Аристотел дао слику 

света засновану на виђењу тог света здравим разумом, а објашњење готово 

 
Аристотел  

(384-322 п.н.е) 
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свих природних појава потпуно је логично. Створио је теорију о кретању тела, 

која је била у складу са његовим интуитивним искуством [3]. 

У многим научним круговима Аристотелова механика остала је у 

употреби и неколико десетина година након формулисања Њутнових закона. 

То је зато што је Аристотелова механика много ближа интуицији од Њутнове. 

Аристотел унапред поставља неке концепте, онда своју слику света гради 

према њима. Неки Аристотелови концепти о физичким појавама приказани су у 

табели 1. 

Искусном физичару многе од ових идеја изгледају стране. Ипак, јасно је 

да постоји интуитивна природа у овим идејама која се испољава у многим 

наивним теоријама кретања. Управо, претконцепције које ученици најчешће 

понављају називају се „ аристотеловским размишљањем“. Овај термин није 

баш најтачнији обзиром да размишљања ученика су врло често у складу са 

средњовековном теоријом импетуса, о којој ће бити више речи у наредном 

поглављу. Овај недостатак знања, тј. погрешно знање, није потпуно 

несхватљиво, јер је мало вероватно да ће ученици без формалног подучавања 

ове области физике успети да спонтано развију знање које ће бити у 

сагласности са Њутновом механиком. У идеалном сценарију, професори би 

требали да теже мењању ових Аристотелових концепата у смеру научно 

прихваћенијег концепта – Њутнове механике. 

Аристотел дефинише кретање као промену положаја тела и он 

препознаје потребу за постојањем референтног система, у односу на који се 

посматра кретање. 

Занемарује кретање у празном простору (вакууму) као нереалну 

апстракцију. Ову тврдњу поткрепљује са неколико различитих доказа. Између 

осталог, тврди да је кретање немогуће у празном простору. Ипак, ови 

аргументи нису од педагошког значаја. Битна тврдња Аристотелове теорије је 

да се једино посматрају тела која се крећу кроз неки материјални медијум. 

За Аристотела, мировање је „природно” стање за сва тела и свако 

кретање има узрок. 
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На основу овог тврђења могао би да се дефинише Аристотелов закон 

инерције на следећи начин: Свако тело на које не делује никаква сила налази 

се у стању апсолутног мировања. 

Аристотел не користи појам силе у познатом значењу, као интеракцију 

између тела, већ он сматра да је сила тежња некод тела ка свом „природном” 

стању 

Аристотел није признавао силе дугог домета. 

Према Аристотеловом учењу свет је био саграђен од четири елемената: 

земље, воде, ватре и ваздуха, сва кретања у природи била су последица 

тежње ових елемената да заузму своје природно стање. Веровао је да тела 

падају на Земљу због тога што је за њих „природно“ да се тако понашају, 

земља је представљала њихов природан положај. У случају ватре Аристотел је 

сматрао да дим, који се претежно састоји од ваздуха, тежи ка свом природном 

положају, тј. ваздуху, због чега се удаљава од земље, односно креће се ка 

горе. 

Према Аристотеловим законима тежа тела падају брже него лакша због 

тога што она имају већу тежњу природном положају (већу тежњу ка земљи). 

Многи ученици деле са Аристотелом идеју да брзина тела које пада у 

гравитационом пољу зависи од масе. Као и Аристотел, ученици једино мере 

средњу брзину. Па брзину пада тела мере као   

푣 =                                                             (4.1) 

при чему је d пут који тело пређе за интервал времена t. 

Аристотел је разматрао отпор средине детаљно и дошао је до закључка 

да је брзина тела обрнуто пропорционална отпору средине, који зависи од 

величине и облика тела, као и од густине средине. Иако сам Аристотел никада 

није физичке појаве описивао квантитативно, његов закон кретања би могао да 

се запише на следећи начин: 

푣 =  ,                                                          (4.2) 

при чему је са w означена тежина тела, а са R отпор средине. 
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Као последица овог размишљања, ако посматрамо два тела истог 

облика и величине, која се пуштају да падају у исто време, у било ком тренутку 

однос њихових  брзина је: 

= = .                                           (4.3) 

Другим речима, тежа тела брже падају.  

У Аристотеловој теорији спољашња сила може да делује на неко тело 

једино посредством директног контакта или путем неке везе која постоји 

између тела (нпр. код тела повезаних ужетом).  

Неживе ствари су препреке које заустављају или усмеравају кретање, 

али не делују силом. Силом не успева да се помери тело, осим ако сила није 

већа од интерности тела, унутрашњег отпора (масе) коју Аристотел не 

разликује од тежине тела. Константна сила F саопштава телу константну 

брзину v, које је обрнуто пропорционална отпору средине R. Данас би могао да 

се запише алгербарски израз овог тврђења на следећи начин: 

푣 = .                                                             (4.4) 

У складу са овим законом, следбеници Аристотела сматрају да до 

повећања брзине (убрзања) долази повећањем силе којом се делује на тело. 

Аристотел је претпоставио да у одсуству силе, тело моментално прелази 

у стање мировања. Управо из овог разлога, кретање стреле након што се 

избаци из лука објашњавао је деловање средине кроз коју се тело креће [3]. 

 

Слика 6. Пренос силе код Аристотела 
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РБ АРИСТОТЕЛОВИ КОНЦЕПТИ 

1 
Тело се креће само док на њега делује сила. Брзина кретања тела је 

пропорционалана покретачкој сили. 

2 
Природно стање тела је мировање. Тешка тела се крећу према центру Земље, 

која је центар света, а лака тела се крећу увис ка свом природном месту. 

3 У случају природног кретања, сила је унутрашње својство објекта. 

4 Теже тело брже пада од лакшег. 

5 
Кретање тела у близини Земље су природна или принудна и несавршена су. 

Кретања небеских тела су “вољна“, трајна и савршена, иако на њих не делује 

спољашња сила. 

6 
Земља је непокретна и центар је света, а небеска тела се крећу око ње 

савршеном кружном путањом 

7 

Четири су основна елемента земаљског света: земља, вода, ваздух и ватра. 

Постоји и пети елемент-етер, небеска материја, од које је изграђено небо и 

звезде по вољи “првог покретача“. Објекти у небеском подручју не састоје се 

од земљине материје. 

8 Не постоји празан простор, тј. не постоји простор ако у њему нема материје.  

9 Свемир је непромењеног облика, одувек постоји и има физичке границе. 

Табела 1. Аристотелови концепти 
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4.2. Теорија импетуса 
 

Аристотелова идеја о ваздуху који покреће стрелицу (након што је 

испаљена из лука) одбачена је у средњем веку и замењена новом теоријом 

импетуса. Ту теорију предложио је филозоф Иван Филипон из Александрије у 

6. веку. Он је сматрао да при бацању неког објекта у њега утисне нека сила која 

га одржава у стању кретања све док се не "потроши" због отпора ваздуха. Иван 

Буридан у 14. веку развија средњовековну верзију ове теорије и назива 

утиснуту силу импетусом. 

Импетус је толико природан, интуитивни концепт, да се многе његове 

варијанте појављују код великог броја данашњих ученика, који га мешају с 

Њутновим појмом силе. 

Алберт Саксонски (14. век), немачки филозоф, ученик Ивана Буридана, 

да би објаснио кретање испаљеног пројектила у своју теорију укључује 

гравитацију, импетус и отпор ваздуха. 

 

Слика 7. Утицај импетуса на облик путање 

У првом делу путање (слика 7.)  између тачака А и Б, импетус поништава 

гравитацију, па одржава хоризонталну путању пројектила све док га не ослаби 

отпор ваздуха. Други део путање између Б и В је својеврсни прелаз између 

импетуса и гравитације, који траје све док се импетус не " потроши" у 

потпуности. У последњем делу путање између В и Г, пројектил пада 

вертикално тражећи своје "природно" место	[3]. 

Размишљања веома слична овде наведеним примећују се код многих 

ученика у данашње време.  

.  
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4.3. Њутнова механика 

Исак Њутн је био енглески физичар, 

математичар, астроном, алхемичар и филозоф 

природе, кога данас многи сматрају за једну од 

највећих личности у историји науке. 

Године 1687. Њутн је написао Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica (Математичка 

начела природне филозофије). То је дело 

изменило поглед на свет. Најважније питање у том 

делу је „Које је основно стање кретања свих 

тела?“. Одговор на то питање је Први Њутнов закон. 

Први Њутнов закон: Свако тело задржава стање мировања или 

равномерног праволинијског кретања све док не интерагује са другим телом [5]. 

Према Њутну мировање и равномерно кретање по правцу потпуно су 

равноправна стања.  

Тај резултат се можда не слаже с нашом интуицијом, али не сме се 

заборавити да је та интуиција у складу с Аристотеловом теоријом.  

 Најчешћа претконцепција везана за овај закон је: „На тело увек 

делује некаква сила“. Ова претконцепција је толико раширена да чак постоји и 

изрека „Њутн у глави, Аристотел у срцу“. Зашто је ово претконцепција? Први 

Њутнов закон дефинисан је за крајње идеализовану ситуацију када тело не 

интерагује са околином. То у природи није случај па ученик гледајући своје 

искуство не види проблем у том начину размишљања. 

 Друга важна претконцепција је: „Ако тело мирује, на њега не делује 

никаква сила“. Ученици не могу искуствено схватити да тело може мировати 

ако на њега делују силе које су међусобно у равнотежи. Искуствено и 

интуитивно лакше му је разумети, ако се тело креће, на њега делује сила, а ако 

мирује, силе нема. 

Други Њутнов закон говори о вези између три величине: спољашње силе 

F, убрзања тела a и масе m. Из другог Њутновог закона видимо да је сила 

повезана с убрзањем (F~ а), а не с брзином као што је то Аристотел мислио.  

  

 
Исак Њутн (1643-1727) 
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Други Њутнов закон:   Производ масе и убрзања тела једнак је сили 

која делује на тело [5] . Математички запис гласи 

푭⃗ = 풎 ∙ 풂⃗                                               (4.5) 

 Најважнија претконцепција која се веже за овај закон је: „Ако се тело 

креће, тада на њега делује сила у смеру кретања“. Ова предрасуда је толико 

раширена да чак многи студенти физике имају с њом проблема.  

 Следеће предконцепције су: „Тело се креће ако на њега делује сила. 

Када сила престане деловати, тело се зауставља.“  

 Горе наведена претконцепција је везана за прву и на крају се везује за 

још једну важну претконцепцију, за коју можемо рећи да повлачи и 

претконцепције везане за први закон, а то је: „Тело се креће равномерно по 

правцу ако на њега делује константна сила“. По једном истраживању ову 

претконцепцију је показало чак 71%, не ученика, већ студената. Ова се 

претконцепција провлачи због ученичке наивне повезаности брзине с убрзањем 

па стога и са силом, а не променом брзине. 

 
Трећи Њутнов закон: Ако једно тело делује на друго тело неком 

силом, онда и друго тело делује на прво силом истог интензитета и правца, а 

супротног смера [5].  

  Најважнија ученичка претконцепција везана за овај закон је: „Тело 

веће масе делује на тело мање масе већом силом“. Ово је важно знати јер 

ученици гледају и упоређују масе и силе, а занемарују убрзање. Ипак, за 

разлику од осталих претконцепција, ова се врло лако може искоренити ако 

професор направи  пар демонстрација где два тела узајамно делују 

(највидљивије узајамно деловање је између гвожђа и магнета).  
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5. Примери претконцепција у механици 

У почетниј фази истраживања претконцепција нaјвише су се 

истраживале претконцепције у механици па у том подручју има и највише 

резултата. Индентификоване су бројне претконцепције. Показало се да су неке 

од њих толико јаке да их већина ученика, а и део студената задржава и након 

учења механике. Суштина је у томе што испитаници у решавању једноставних 

концептуалних проблема (за које није потребно рачунање) у размишљању не 

користе Њутнове законе него се служе интуицијом. Ове идеје о кретању спадају 

у предњутовско раздобље, у коме доминира аристотелска парадигма. 

 Ученичке идеје су исте оне које вреде у аристотелској физици и у неким 

њиховим средњевековним недоградњама упркос томе што ученици 

декларативно знају Њутнове законе. Разлог је у томе што је аристотелска 

физика блиска интуицији, јер посматра свет око нас онаквим какав јесте, без 

идеализација. У том смислу Њутнова механика се може сматрати 

контраинтуитивном јер уноси велике идеализације и разматра кретање у 

крајње идеализованом свету какав нас не окружује.  

На овом месту биће приказане неке типичне ученичке претконцепције у 

механици које су утврђене бројним истраживањима широм света.  

 

Свако кретање подразумева деловање силе. 

Бројна истраживања с ученицима, студентима и одраслима показују 

тенденцију да се повезују сила и кретање, тј. ако се тело креће на њега делује 

сила (или на њега мора деловати сила јер се иначе не би кретало). Примери: 

 Дијаграм сила које делују на куглицу математичког клатна у 
кретању. На слици 8 треба нацртати све силе које делују на куглицу када у 

кретању пролази кроз најнижи (равнотежни) положај. 

Испитаници између осталог цртају и силу у смеру кретања, тј. 

хоризонтално удесно (слика 8). Те силе у Њутновој механици нема; куглица се 

и даље креће по инерцији и за његово даље кретање кроз тај положај није 

потребна никаква сила. 
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Слика 8. Силе које делује на куглицу математичког клатна 

 

Иначе да би се куглица зауставила, требало би да делује сила у 

супротном смеру. Међутим испитаници интуитивно мисле да се тело може 

кретати (у одређеном смеру) само ако на њега делује сила у том смеру. 

 Кретање пројектила. У три одабране тачке путање (Б, В, Г) треба 

нацртати силе које делују на лопту. 

 
Слика 9. Кретање пројектила 

Са становишта Њутнове механике у свакој тачки путање сила једнака, и 

то сила теже mg усмерена према доле (отпор ваздуха се занемарује, јер није 

споменут у питању; ако испитаник црта и ту силу, то се онда прихвата). 

Међутим, испитаници цртају силе у смеру кретања лопте у тачки Б према горе, 

у В удесно и у Г према доле (слика 9). 

 

Ако нема силе, неће бити ни кретања. 

Примери: 

 Ученик трчи носећи у руци куглу. У поду је рупа. Треба одлучити 

када треба испустити (не бацити) куглу да она падне у рупу.   
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Тај проблем постављен као пратећи задатак према тзв. техници 

интервјуа о догађајима. Поента је у томе да се ученик у решавању практичног 

проблема реагује спонтано и ту се наглашено манифестује његова интуиција. 

Већина ученика испушта куглу тачно изнад рупе. Дакле, занемарују 

хоризонталну компоненту брзине кугле. Или, ако у том смеру нема сила, неће 

бити ни кретања (брзине). 

 Копилот испушта камен из летећег хеликоптера (слика 10). Хоће 

ли камен пасти у тачку А (иза хеликоптера), у тачку Б (тачно испод 

хеликоптера у тренутку испуштања) или у тачку В (испред хеликоптера)? 

 
Слика 10.  Путања тела 

 
За стално кретање потребна је стална сила. 

Пример: 

 Диск лебди на ваздушном столу. Треба дувати феном тако да се диск 

креће равномерно (слика 11). 

У првом покушају ученици дувају уједначеним млазом. Интуитивно 

закључују да ће се тело кретати сталном брзином ако на њега делује стална 

сила. Њихова интуиција не укључује идеалну ситуацију без трења (као у овом 

примеру) већ ситуацију где трење постоји. 

 

Слика 11. Кретање диска  
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Сила је повезана са брзином кретања.  

Пример 

 Шест једнаких куглица налази се на једнакој висини, али се крећу 

различитим брзинама и по интезитету и по смеру (слика 12). Делују ли на њих 

једнаке или различите силе? 

Наравно силе су једнаке (mg) за сваку куглицу ако се занемари отпор 

ваздуха.  

 

Слика 12. Кретање куглица 

Кретање се одвија у смеру силе која делује.  

Пример: 

 Практични задатак: ваздушни сто, диск и фен за косу. Диск се креће 

равномерно, а дувањем помоћу фена морамо га померити под правим углом 

(слика 13.). 

 

Слика 13. Кретање тела услед деловања силе 

Испитаници усмеравају млаз ваздуха под правим углом на смер кретања 

диска. Не урачунавају учинак почетне брзине диска. Интуитивно је усађена 

идеја да се повезују сила и брзина, а не, као по Њутну, сила и убрзање. 
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Употреба апсолутног реферетног система 

У примерима са релативном кретањем (чамац који плови преко реке, 

човек који хода по покретним степеницама или на њима се креће) показује се 

да ученици имају проблема јер сматрају мировање и равномерно 

праволинијско кретање фундаментално нееквивалентнима. Показују 

тенденцију дефинисање "правог" кретање (у некаквом апсолутном систему), а 

не релативног у односу на нека тела или систем. Као најчешћи апсолутни 

систем узима се систем везан за Земљу.  

 

Кружно кретање  

У Аристотеловој физици кружно кретање је природно кретање, да би се 

тело кружно кретало није потребна никаква сила. Сличне претконцепције 

постоје и код ученика. Пример : 

  Метална куглица је завезана за конац. Други крај конца држимо у 

руци и вртимо куглицу у хоризонталној равни (слика 14). 

 

Слика 14. Кружно кретање куглице 

У тренутку када је куглица у положају А, а конац пукне, у ком ће се смеру 

кретати куглица? Одговори који су понуђени су следећи (слика 15). Треба 

изабрати тачан. 

 

Слика 15. Смерови кретања куглице  
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Исправан одговор (Б) да ће се куглица наставити кретати тангенцијално, 

дуж правца, могли би дати и они испитаници који нису учили кружно кретање 

ако у размишљању користе Први Њутнов закон. Поука је да се ученици на 

примене закона у размишљању морају учити систематски, јер ће и на даље 

преферирати употребу интуиције. 

Објекат који мирује не може деловати силом 

Многи ученици имају проблема са пасивним силама. Најчешће не 

прихватају њихово постојање. Ако је настава интереактивна то се види већ при 

њиховом увођењу па се одмах може поправити, у супротном претконцепције 

дуго остају. Пример: 

  Два једнака тега (1 kg) обешена су на два краја нити, а у средини нити 

је динамометар. Шта ће показивати динамометар? 

 

Слика 16. Сила затезања нити 

Овде се ради о пропитивању концептуалног разумевања појма силе 

затезања и о алтернативним идејама стеченим приликом учења тих садржаја. 

Резултат је једнак као да је један крај нити причвршћен за носач (или га 

држимо у руци), дакле 10 N. У пракси се појављују се два нетачна одговора 0 N 

и 20 N. 

 

Идеје о гравитацији 

Неки ученици повезују деловање гравитације са постојањем атмосфере 

као посредника. Пример:  

 Астронаут стоји на површини Месеца. У руци држи француски 

кључ који одбацује од себе у хоризонталном правцу. У ком правцу делује сила 

на француски кључ након што је избачен. 
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Истраживања показују да тачан одговор да се кључ креће вертикално 

наниже врло често даје мали проценат ученика. Од погрешних одговора 

ученици најчешће бирају одговор да нема силе, с пропратним тумачењем да 

нема гравитације јер нема атмосфере. 

 Такође, врло често је тешко ученицима да усвоје апроксимативно 

тврђење да за мале висине изнад површине земље , гравитациона сила којом 

земља делује на тело је константна и независна од висине на којој се тело 

налази. Ученици најчешће сматрају да сила зависи од висине, али при томе 

немају осећај за редове величина. Наиме, разлика у висини од 1 m или 10 m 

занемарљива је наспрам удаљености од средишта Земље која износи 6370 m. 

 

Идеје о слободном паду  

 

Дубоко је урезана претконцепција аристотеловског типа да теже тело 

пада брже. Она се темељи на искуству да у свакодневним неидеализованим 

условима када отпор средине не може да се занемари, јер метална кугла 

стварно пада брже од пера, због различитог деловања силе отпора ваздуха. 

Међутим, ако се затражи да се упореде падања две металне куглице 

различитих маса оне ће пасти за приближно једнак интервал времена, јер је 

сила отпора ваздуха, због силе отпора вазуха, приближно једнака. Искуства 

бројних наставника у свету показују да је та претконцепција толико дубоко 

усађена да неки ученици и након извођења експеримента тврде да 

"експеримент није успео јер знамо да то не може бити тако". 

 
 Сила као вектор 

Ученици не доживљавају силу као векторску величину иако то 

декларативно знају. Пример: 

 На тело делује сила F1, која износи 5 N и задатог смера (слика 17). 

Нека на тело делује још једна сила F2, која износи 2 N и непознатог смера. 

Може ли резултантна сила на тело да износи 5 N? 

 
Слика 17. Деловање силе на тело  
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Задатак се лако решава ако се сила представи као вектор (слика 18) 

 
Слика 18. Векторско приказивање силе 

 

 Идеје о узгону 

 

Ученици интуитивно не сматрају да у ваздуху постоји узгон. Пример: 

 Унутар непропусне посуде налази се ваздух под нормалним притиском 

и мањи дечји балон који слободне лебди (слика 19). Ваздух се испумпа из 

посуде. Шта ће се догодити са балоном? Највећи број ученика сматра да ће 

балом и даље лебдети јер је испуњен ваздухом. Исправан одговор да када се 

испумпа ваздух, нема више силе узгона, па балон пада због теже даје мањи 

број ученика [1]. 

 
Слика 19. Балон у посуди 
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6. Резултати примене концептуалног теста из механике 

У овом поглављу изложени су резултати тестирања спроведеног међу 

ученицима природно-математичког смера Гимназије Смедерево. Тестирано је 

47 ученика другог разреда (наставне теме из области механике се слушају у 

првог години). Ученици су решавали FCI (Force Concept Inventory) -

концептуални тест из механике. Пре него што се изложе резултати теста, 

потребно је рећи нешто и о самом FCI тесту ( структури, начину употребе и 

резултатима ) 

6.1. FCI тест (Force concept inventory) 
Force concept inventory (FCI) је тест дизајниран да би испитао ученичко 

разумевање концепата Њутнове механике. Он може бити коришћен у неколико 

различитих сврха, али најчешће се користи да би се установила ефикасност 

наставе механике. FCI тест је данас најраширенији и најчешће коришћен тест 

који проверава ефикасност наставе механике. Како би наставници користили 

овај тест потребно је познају његову структуру, начин коришћења, као и 

резултате који се њиме постижу. 

Тест се појавио први пут 1985. под именом Mechanics Diagnostics Test 

(MDT), а саставили су га амерички физичари Халоун и Хестенес, након чега су 

га објавили у часопису American Journal of Physics. Након тог објављивања тест 

је био преправљан и дорађиван све до 1992, када се објављује у часопису The 

Physics Teacher као FCI. Отприлике 60% FCI теста су питања задржана из MD 

теста. До данас су на тесту направљене још неке мање промене, а тест је ушао 

у широку примену у САД-у, на факултетима и у средњим школама. 
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Слика 20.  Аутори концептуалног теста из механике 

6.1.1. Фактор прираштаја (g-фактор) 

Професор Ричард Хејк са универзитета у Индијани објавио је 1998. 

године резултате свог истраживања спроведеног на великом броју америчких 

ученика и студената. Његово истраживање је наишло на велики одјек међу 

наставницима физике. Он је прикупио резултате FCI теста за 6542 америчка 

студента и ученика, који су били уписани у неки од 62 уводна курса физике на 

универзитетима и у средњим школама широм САД-а. Студенти су били 

тестирани два пута, пре почетка уводног курса механике (предтест), и након 

одслушаног курса (посттест). Из та два теста наставници су могли проверити 

јесу ли њихови ученици напредовали у разумевању основних концепата 

Њутнове механике. У великом броју случајева, друго понављање теста, након 

одслушаног курса, показало је боље резултате.  

Ово истраживање на великом узорку студената промовисало је FCI тест 

као средство помоћу којег наставници могу лако проверити колики је ниво 

концептуалног разумевања њихових ученика, те јесу ли они уопште 

напредовали након одслушаног курса . 

У сврху једноставније интрепретације резултата FCI тестова, Хејк је 

дефинисао тзв. g-фактор (g) или фактор прираштаја (енг. gain). Тај фактор 

представља однос стварне разлике резултата оба теста с максималним 

могућим напретком у разумевању након одслушаног курса: 

푔 = посттест	% предтест%
( предтест%)

                                        (6.1) 
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Уз помоћ g-фактора наставници могу лако видети колико су њихови 

ученици напредовали, те тако оценити успешност свог курса.  

Већ је наведено да FCI тест може да се користи и за процену нивоа 

концептуалног знања ученика. Како постоји велики број ученика и студената 

који су решили овај тест, из прикупљених података одређене су границе између 

њутновског и предњутновског размишљања, с обзиром на проценат 

успешности на тесту.  

Најчешће се узима да је праг њутновског размишљања резултат од 60%, 

ученици који остваре резултат мањи од тих 60% имају много претконцепција и 

користе предњутновске идеје у својим одговорима. Ученици с резултатом који 

је између 60 -80% су они који су почели користити њутновске идеје, али су неке 

предконцепције код њих још увек присутне. Резултат изнад 80% остварују они 

ученици који су углавном усвојили Њутнове концепте силе и кретања. Наравно, 

ако је резултат остварен на тесту близу 100%, то може бити чврсти показатељ 

њутновског размишљања.  

 

Слика 21. Резултати FCI теста 

6.1.2.  Структура и интерпретација FCI теста 

FCI тест испитује ученичко разумевање Њутнових концепата силе и 

кретања без употребе формула и рачунања. Састоји се од 30 питања, а свако 

питање има пет понуђених одговора од којих је само један исправан. 

  

мање 
од 60%

•ПРЕДЊУТНОВСКЕ 
ИДЕЈЕ

између 
60%-
80%

•ЊУТНОВСКЕ 
ИДЕЈА СА 
ПРИСУСТВОМ 
ПРЕТКОНЦЕПЦИЈА

преко 
80%

•ЊУТНОВСКЕ 
ИДЕЈЕ
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Међу понуђеним одговорима, нетачни одговори нуде најчешће ученичке 

претконцепције. У табели 2. наведени су Њутнови концепти који се појављују у 

тесту, заједно са одговарајућим редним бројем питања у тесту и тачним 

одговором у којем се дати концепт појављује у концептуалном тесту. 

Сви приказани концепти у табели су основни када је у питању Њутнова 

механика и најбоље их је приказати као декомпозицију у шест концептуалних 

димензија. Свих шест димензија је неопходно за потпуно сагледавање 

коцепата Њутнове механике.  

Први утисак већине професора физике је да је већина питања у тесту 

превише тривијална да би могла да буду корисна. Ипак, на том наизглед 

једноставном тесту ученици углавном постижу врло лоше резултате, чак и 

многи који тест решавају након одслушаног курса механике на факултетима. 

Могло би се рећи да је управо због тога FCI тест извршио велики утицај на 

мењање мишљења како америчких наставника, тако и наставника из других 

земаља, о подучавању физике. Наставници су схватили да је наставу физике 

потребно мењати, и почели су тражити нове, интерактивне облике наставе 

физике, у којима сви ученици више суделују тако да сами изграђују своје 

знање. 

По правилу, погрешни одговори у тесту дају много више информација, 

него тачно изабрани одговори. Ове "здраворазумске" идеје насупрот Њутновом 

концепту управо представаљају претконцепције. Најпознатије интуитивне идеје 

су биле подржане и од стране великих мислилаца као што су Галилеј, па и сам 

Њутн. Ове интуитивне идеје би требало прихватити као алтернативне хипотезе 

које се заснивају на свакодневном искуству. Оне су свакако погрешне, али није 

их увек лако оборити, посебно ако се одбаце без додатних објашњења. Управо 

зато концептуални тест није тест интелигенције, већ испитивање система 

мишљења	[4]. 
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ЊУТНОВИ КОНЦЕПТИ Редни број питања 
и тачан одговор 

0.  КИНЕМАТИКА 
 Брзина 
 Убрзање 
 Стално убрзање  

      Облик путање при убрзаном кретању 
      Промена брзине при убрзаном кретању 

 Векторско сабирање брзина 

19д 
20г 
 
14г , 21д 
22б 
9д 

1.  Први Њутнов закон 
 У одсуству сила 

       сталан правац брзине 
       сталан интензитет брзине 

 Са престанком деловања сила 

6б ,7б, (8б) 
23б 
10а,24а 
17б,25в 

2.  Други Њутнов закон 
 Импулсна сила 
 Непрекидно деловање силе 

8б,9д 
21д,22б 

3.  Трећи Њутнов закон 
 Импулсна сила 
 Непрекидно деловање силе 

4д,28в 
15а,16а 

4.  Принцип суперпозиције 
 Сабирање вектора 
 Силе које престају да делују 

 
(11г),17б,25в 

5.  Врсте сила 
 При контакту чврстих тела јављају се  

               Пасивна (унутрашња) сила  
               Импулсна сила  
               Сила трења 

 При контакту са флуидом 
              Отпор ваздуха 
              Притисак атмосфере 

 Гравитација  
 
 
              Убрзање независно од тежине 
              Хоризонтални хитац 
 

 
(11г), (29б,г) 
 
27в 
 
30в 
29б 
5б,11г, (29б,г), 
3в,17б,30в 
 
1в,2а 
12б,14г 
 
 

Табела 2. Њутнови концепти у FCI тесту  



Аристотеловски и њутновски концепти у механици и ученичке претконцепције 
 

 35 
 

У табели 3. наведене су претконцепције садржане у концептуалном 

тесту. Има их укупно 28, груписане су у 6 категорија, при чему је наведено и 

појављивање у концептуалном тесту, у вези са Њутновим концептима. 

Обзиром да је поучно, на овом месту ће се дискутовати о свакој категорији 

појединачно. 

 Кинематика 

У кинематици није баш најприкладније причати о "здраворазумским" 

идејама. У сагласности са тим, у концептуалном тесту су се нашла питања из 

области кинематике у смислу разликовања концепата положаја тела, брзине 

тела и убрзања, као и препознавање векторске природе брзине и убрзања. 

 Импетус (пасивна-унутрашња сила) 

Здраворазумска убеђења су често метафоричка и нејасна при 

значењима у зависности од ситуације. Ово се рефлектује на употребу језика. 

Појмови као што су сила, енергија и снага се често употребљавају као 

синоними, као и термини брзина и убрзање. Упркос овоме, највећи број 

поборника интуитивних идеја разликује две врсте силе, које могу да се означе 

као импетус (унутрашња сила) и активна сила. Студенти, наравно не користе 

израз "импетус", већ најчешће користе израз "сила" да означе"унутрашњу силу" 

која оставља тело у кретању. Ово је у супротности са првим Њутновим 

законом, па је импетусу у табели 3. додељен исти редни број као првом 

Њутновом закону у табели 2. Доказ да ученици верују у неку врсту унутрашње 

силе се према томе, користи као доказ неразумевања Првог Њутновог закона. 

Да би се тело кретало потребно је да му се преда импетус, што је 

исказано првом претконцепцијом из друге групе у табели 3. Следеће три 

претконцепције из ове групе показују особине да импетус може да се повећава 

или смањује на више начина, што у принципу зависи од идеја студената или 

ученика. Такође, један број испитаника верује у кружни импетус који узрокује 

кружно кретање тела. 

 Активна сила 

Концепт активне силе ближи је Њутновом концепту силе од импетуса. 

Као што је и наведено у првој претконцепцији из ове групе у табели 2, активна 

сила се приписује само „активним компонентама“ (обично живе ствари) и делује 

само при директном контакту. Активне компонете су узрочници који имају моћ 
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да узрокују кретање- стварајући импетус и предајући га телу, као нпр. Бацање 

лопте. Интуитивни концепт активне силе највише кореспондира концепту 

Другог Њутновог закона. Ова концепција најближе може да се изрази 

„каузалним законом“ на следећи начин: „Сваки ефекат има узрок. Кретање је 

ефекат. Дакле, кретање има узрок.“ Ово води ка концепцији да кретање 

захтева активну силу. Када се брзина и убрзање не разликују јасно приликом 

кретања, долазимо до концепта „брзина је пропорционална сили“ који се не 

разликује од концепта „ убрзање је пропорционално сили“. Активне компоненте 

имају своја ограничења, што нас доводи до шесте и седме претконцепције из 

треће групе да је ограничен капацитет продукције кретања и да се активна 

компонента троши. 

 Парови акција/реакција 

Ученици често интерпретирају појам интеракција као метафору за 

конфликт. Они виде интеракцију као борбу супротстављених сила. На шта се 

надовезује идеја да „победа припада снажнијем“. Из овог разлога, ученици 

сматрају да је трећи Њутнов закон неразуман и радије бирају верзију принципа 

доминације који каже: у конфликту, снажнији делује већом силом. „Снажнији“ 

може да се односи на „већи“,  „масивнији“ или „активнији“ као што је и 

приказано у претконцепцији да већа маса узрокује већу силу или  најактивнија 

компонента ствара највећу силу. 

Обзиром на јаку метафоричну базу, принцип доминације представља 

једну од последњих претконцепција које ученици напуштају приликом прелаза 

на Њутнове концепте. Ова претконцепција се може срести и код неких 

дипломираних физичара. 

 Повезаност утицаја 

Здрав разум нуди бројне алтернативе приказане у четвртој групи у 

табели 3. Њутновом принципу суперпозиције сила. 

Студенти често примењују принцип доминације на систем двеју сила које 

делују на исти објекат, при чему једна сила побеђује другу. Заиста, често се 

замењује пар сила акције/реакције са сабирањем две силе супротних смерова 

које делују на исто тело.  
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 Остали утицаји на кретање 

За разлику од Њутновог света, свет интуитивних идеја нема јединствени 

концепт силе. Поред активне силе, постоје и други утицаји на кретање који су 

сврстани у пету групу табеле 3. Заправо, тест не садржи питања која би 

посебно указала на претконцепције везане за центрифугалну силу из Табеле 2. 

Претконцепција је само наговештена на основу форме питања у тесту. 

Верификација ове претконцепције захтева објашњење од стране ученика. 

Показало се да и један број наставника сматра да је центрифугална сила 

посебна врста силе. 

У свету интуитивних идеја, препреке као што су столица или зидови не 

делују силом, већ се „само налазе на путу“. Препреке могу преусмерити или 

зауставити кретање,али оне не могу бити посредници примењене силе. Маса 

се сматра врстом унутрашњег отпора, јер се опире деловању активних сила. До 

кретања долази само ако активне силе надвладају отпор и прекида се када 

силе постану сувише слабе. 

У свету интуитивних идеја, претконцепција да тежи објекти брже падају 

може да се посматра као посебан случај претконцепције да убрзање захтева 

повећање силе. Веровање да атмосферски притисак доприноси гравитацији је 

распрострањено међу малим бројем студената [4]. 
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УЧЕНИЧКЕ ПРЕТКОНЦЕПЦИЈЕ 
Редни број питања и 

одговор са наведеном 
претконцепцијом 

0. Кинематика 
 Лоше дефинисани концепти положај, брзина и 

убрзање 
 Невекторска композиција брзине 

19а,б,в,г20б,в 
 
9б 

1. Узрочност (Импетус) 
 Импетус добијен "ударцем" 
 Губитак/поновно стицање почетног импетуса 
 Дисипација импетуса 

 
 

 Постепено/одложено гомилање импетуса 
 Кружни импетус 

11б,в;30б,в,д;27г 
7г;8в,д;21а;23а,г,д 
13а,б,в;10в; 
12в,г;14д;24в,д;27б 
8г;10б,г;21г;27б 
7а,г;6а 

2. Активна сила 
 Само активне силе делују на друга тела 
 Кретање захтева активну силу 
 Мировање подразумева одсуство сила 
 Брзина је пропорционална примењеној сили 
 Убрзање настаје услед повећања силе 
 Сила изазива убрзање до коначне брзине 
 Сила се троши због своје потрошње при кретању 

или расипању од стране отпорних посредника 

28б;29б;15г;16г;17г;30а 
27а 
29д 
22а;25а 
3б 
3а;22г 
 
22в,д 

3. Сила акције/реакције 
 Тело веће масе делује већом силом 
 Активнија тела делују већом силом 

4а,г 
15в;28г;16в 

4. Повезаност утицаја 
 Највећа сила одређује кретање 
 Слагање сила одређује кретање 
 Последња сила којом се делује одређује кретање 

17а,д 
7в,6г,12а,14в,21в 
8а,9б,21б,23в 

5. Остали утицаји на кретање 
 Центрифугална сила 
 Препрека не делују никаквом силом 
 Отпор 

                 Маса изазива заустављање тела 
                 Кретање уколико сила савлада отпор 
                 Отпор се супротставља сили/Импетус 

 Гравитација 
                 Атмосферски притисак потпомаже гравитацију 
                 Гравитација је суштинска за масу 
                 Тежи објекти брже падају 
                 Гравитација се повећава приликом пада тела 
                 Гравитација делује након што се импетус 
потроши 

7в,г,д;6в,г,д 
4в;11а,б;13д;14д 
 
27а,б;14а,б 
25б,г 
25д 
 
7а;29в;3д;17д 
13д;11д;3г 
1а;2б,г 
13б;3б 
13б;12г;14д 
 

Табела 3. Претконцепције у концептуалном тесту 
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6.2. Резултати тестирања FCI тестом 
На овом месту биће анализирани резултати 47 ученика природно-

математичког смера гимназије. Како су у питању ученици другог разреда који су 

у првом разреду слушали одабране теме из области механике, овај тест се 

може сматрати неков врстом посттеста. 

Анализирањем резултата свих тестираних ученика добија се увид у 

задатке који су били савладани с највећим и најмањим успехом. На слици 22. 

приказани су резултати (проценат тачних одговора) тестираних ученика за 

сваки задатак од првог до последњег. 

Уочава се да је најуспешније решен задатак 11 с максималних 60% 

тачних одговора, док је најлошији успех остварен на задатку 11, где нико од 

ученика није дао тачан одговор!  

 

Слика 22.  Резултати FCI теста 

По класификацији која је нешто раније приказана, може се закључити да 

су сви ученици користе предњутновске идеје, што би значило да свако од њих 

поседује низ претконцепција. Сада ће бити приказана детаљнија анализа 

резултата по појединим питањима у циљу уочавања проблема са којима су се 

ученици сусрели приликом решавања теста.  
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 Задатак 1  

 

 

 

 

 

 

 

У првом питању највећи 

број ученика је заокружио одговор 

под a који репрезентује ученичку 

претконцепцију да тежа тела брже 

падају. Тачан одговор под в је 

заокружило само 11 % ученика.  

 

 

 

 

 Задатак 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Две металне кугле су исте величине, али је једна двоструко тежа од 
друге. Кугле су истовремено испуштене са крова једноспратнице. 
Упоредите времена потребна да кугле падну на тло: 

 
а) Тежој кугли ће требати отприлике двоструко мање времена него лакшој.  
б) Лакшој кугли ће требати отприлике двоструко мање времена него тежој.  
в) Обема куглама ће требати отприлике исто време.  
г) Тежој кугли ће требати значајно мање времена него лакшој, али не нужно 
двоструко мање.  
д) Лакшој кугли ће требати значајно мање времена него тежој, али не нужно 
двоструко мање.  

 
Слика 23 

40%

8%11%

28%

13%

Задатак 1

a б в г д

2. Две металне кугле из претходног задатка се откотрљају са ивице 
хоризонталног стола једнаким брзинама. У овој ситуацији ће: 

 
а) Обе пасти на под на отприлике једнакој хоризонталној удаљености од 
подножја стола.  
б) Тежа кугла пасти на под отприлике упола ближе подножју стола него 
лакша.  
в) Лакша кугла пасти на под отприлике упола ближе подножју стола него 
тежа.  
г) Тежа кугла пасти значајно ближе подножју стола него лакша, али не 
нужно упола ближе.  
д) Лакша кугла пасти значајно ближе подножју стола него тежа, али не 
нужно упола ближе.  
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Овај задатак би могао да 

послужи као потврда ученичких 

претконцепција показаних у првом 

задатку. Тачан одговор је 

заокружило 8% ученика, док је 

43% ученика одговорило у складу 

са интуицијом да ће тежа кугла 

пасти ближе столу, обзиром да 

ученици повезују домет са 

тежином куглице.  

 

 Задатак 3 

 

 

 

 

 

 

 

Највећи број ученика 

заокружио је тачан одговор под в 

(53%), док 38% ученика 

занемарује убрзање Земљине 

теже. Интересантно је да ниједан 

ученик није заокружио одговор 

под г у коме је садржана 

Аристотелова идеја о природном 

кретању. 

 

  

3. Камен који је испуштен с крова једноспратнице пада на тло. Камен ће:  
 

а) постићи максималну брзину врло брзо након испуштања и даље падати 
сталном брзином.  
б) убрзавати док пада, јер се гравитационо привлачење значајно појачава 
како се камен приближава тлу.  
в) убрзавати док пада, због приближно сталне гравитационе силе која 
делује на њега.  
г) падати због природне тежње свих тела да мирују на површини Земље.  
д) падати због заједничког деловања гравитационе силе која га гура доле 
и силе ваздуха која  га гура доле 
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  Задатак 4 

 

 

 

 

 

 

Ово питање се односи на 

ученичку претконцепцију да тело 

веће масе делује већом силом, при 

се занемарује убрзање. Највећи број 

ученика, чак 70% заокружило је да 

камион делује на аутомобил већом 

силом него аутомобил на камион. 

Тачан одговор је дало 19% ученика, 

што показује неразумевање 

Њутновог концепта силе акције и 

реакције. 

 

 Задатак 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Велики камион се судари чеоно са малим аутомобилом. Током судара:  
 
а) камион делује на аутомобил већом силом него аутомобил на камион.  
б) аутомобил делује на камион већом силом него камион на аутомобил.  
в) ниједно возило не делује силом: аутомобил је здробљен зато што се 
нашао камиону на путу.  
г) камион делује силом на аутомобил, али аутомобил не делује силом на 
камион.  
д) камион делује на аутомобил једнаком силом као и аутомобил на 
камион.  
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Слика и текст се односе на 5 и 6 задатак 
 
Слика приказује жлеб у ком нема трења, направљен у облику дела круга 
са центром у тачки О. Жлеб је причвршћен на хоризонтални сто, на ком 
такође нема трења. Гледате жлеб одозго. Сила отпора ваздуха је 
занемарљива. Куглица је убачена великом брзином у жлеб у тачки “м“, а 
излази у тачки “п“.   
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Пето питање се односи на 

кружно кретање. Ученици треба 

да одговоре које силе делују на 

куглицу приказану на слици. 

Највећи број њих одговара у 

складу са претконцепцијом да је 

за кретање неопходна сила. 

49% испитаника је заокружило 

одговор под в, док је мали 

проценат њих 13% заокружило 

тачан одговор под б. 

 

 Задатак 6 
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 5. Размотрите деловање следећих различитих сила на куглицу:  
1) сила гравитације према доле,  
2) сила којом делује жлеб, усмерена од тачке „н“ према тачки О,  
3) сила у смеру кретања куглице,  
4) сила усмерена од тачке „н“ на супротну страну од тачке О.  
 
Које од горе наведених сила делују на куглицу кад се она налази унутар 
жлеба, на положају “н“?  
а)   Само 1.  
б)    1 и 2.  
в)    1 и 3.  
г)    1, 2 и 3.  
д)    1, 3 и 4.    

6. Која од назначених испрекиданих линија најбоље приказује путању 
куглице након што она изађе из жлеба у тачки “п“ и настави да се 
котрља по столу без трења?  
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У складу са претконцепцијама 

о кружном кретању, 46% ученика 

одговара да ће куглица наставити 

да се креће кружно када напусти 

жлеб, не узимајући у обзир правац 

вектора брзине у тренутку када 

куглица напушта жлеб. Ипак, исти 

проценат ученика је одговорило 

тачно на ово питање (одговор под 

б). 

 Задатак 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седми задатак је сличан 

претходном, потребно је одредити 

путању кугле након пуцања ужета. 

Поново су доминантни одговори под  
а (24% ученика је заокружило овај 

одговор) и одговор под б, који је 

уједно и тачан одговор (60% ученика 

је заокружило овај одговор).  

7. Челична кугла је причвршћена за уже и врти се по кружној путањи у 
хоризонталној равни, како је приказано на слици. У тачки П, означеној на 
слици, уже нагло пукне близу кугле. Ако се то посматра одозго, коју ће 
путању кугла најприближније следити након пуцања ужета?  
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 Задатак 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У овом питању тачан 

одговор  под б који је у 

сагласности са Другим 

Њутновим законом изабрало 

је 50% ученика. Размишљање 

28% ученика је у сагласности 

са претконцепцијом да 

последња сила којом се 

делује одређује кретање. 

 

  

 
8. Којом путањом ће се плочица кретати након ударца?  
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Слика текст  се односе на задатке 8,9 и 10 

Слика приказује хокејашку плочицу (пак) која клиза праволинијски без 
трења по хоризонталној површини. Плочица се креће сталном брзином v0 
од тачке "а" до тачке "б". Силе којима ваздух делује на плочицу су 
занемариве. Гледате плочицу одозго. У тачки "б" плочица добија 
краткотрајни хоризонтални ударац у смеру назначеном дебелом 
стрелицом. Да је плочица мировала у тачки "б", ударац би је покренуо на 
хоризонтално кретање брзином интензитета vu у смеру ударца.  
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  Задатак 9 

 

 

 

 

 

 

Највећи број ученика бира 

тачан одговор под б (50%), међутим 

није занемарљив ни број оних који 

бира одговор под а (28%) што је у 

складу са претконцепцијом о 

невекторској композицији брзине. 

 

  Задатак 10 

 

 

 

 

 

У десетом питању тачно је 

одговорило 15% ученика ( одговор 

под а). Овај одговор би требало да 

потврди разумевање Првог 

Њутновог закона. Ипак, већи број 

ученика (46%) верује у постојање 

импетуса, тј. да долази до 

повећања брзине пака, и ако се на 

њега не делује силом.  
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9. Колика је по интензитету брзина плочице непосредно након ударца? 

 а)  Једнака је брзини v0, коју је плочица имала пре ударца.  
б)  Једнака је брзини vu, коју је добила од ударца, и независна од раније 
брзине v0.  
в)  Једнака је аритметичком збиру брзина v0 и vu.  
г)  Мања је и од v0 и од vu.  
д)  Већа је и од v0 и од vu, али мања од њиховог аритметичког збира.  

 

10. Како се мења интензитет брзине плочице док се она након ударца 
креће дуж путање без трења коју сте  изабрали у питању 8?  
 
а)  Не мења се.  
б)  Стално се повећава.  
в)  Стално се смањује.  
г)  Неко време се повећава, а онда почне да се смањује. 
д)  Неко време је сталан, а онда почне да се смањује.  
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 Задатак 11 

 

 

 

 

 

 

У овом питању је приказана 

позната претконцепција у складу са 

Аристотеловом идејом да је за 

кретање потребно деловање силе. 

Оно што је свакако изненађујуће и 

поражавајуће је да ниједан ученик 

није тачно одговорио на питање 
(одговор под г).Највећи број одговора 

је под в 51% који каже да постоји 

деловање силе у смеру кретања тела. 

 Задатак 12 
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11. Главне силе које делују на плочицу након ударца, на путањи без трења 
коју сте изабрали у питању 8. су:  
 
а) гравитациона сила према доле.  
б) гравитациона сила према доле и хоризонтална сила у смеру кретања.  
в) гравитациона сила према доле, сила према горе којом делује подлога и 
хоризонтална сила у смеру кретања. 
г) гравитациона сила према доле и сила према горе којом делује подлога.  
д) На плочицу не делују силе.  

12. Кугла је испаљена из топа, као на слици. Која од назначених 
испрекиданих линија најбоље приказује путању топовске кугле?  
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У дванаестом питању 

тачан одговор да је путања 

топовске кугле парабола је дало 

44% ученика. У одговору под г 

садржана је идеја о почетку 

деловања гравитације, након што 

импетус ослаби и њега је 

заокружило 16% ученика, што 

свакако није занемарљив 

проценат. 

 Задатак 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код овог питања само 6% 

ученика је дало тачан одговор да 

при слободном паду на куглу 

делује само гравитациона сила, 

ако занемаримо силу отпора 

ваздуха. Највећи број ученика -

49% сматра да при кретању 

кугле на горе постоји сила која 

делује у смеру кретања што 

указује на претконцепцију о неопходности силе при кретању тела.  

13. Дечак баци челичну куглу право увис. Ако занемаримо силу отпора 
ваздуха, силе које делују на куглу док не падне на тло су:  
 
а) гравитациона сила усмерена према доле и сила према горе која се 
стално смањује.  
б) сила према горе која се стално смањује од тренутка кад кугла напусти 
руку, па до највише тачке путање; на путу према доле делује 
гравитациона сила која се стално појачава како се кугла приближава тлу.  
в) готово стална гравитациона сила према доле и сила према горе која се 
стално смањује до највише тачке путање; на путу према доле делује само 
стална гравитациона сила према доле.  
г) само готово стална гравитациона сила према доле.  
д) Ништа од наведеног. Кугла пада на тло због своје природне тежње да 
мирује на површини Земље.  
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 Задатак 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У четрнаестом задатку тачан 

одговор је изабрало 16% ученика. 

Док 60% ученика је изабрало 
одговор под а . 

 

 
 

 Задатак 15 
 

 

  

14. Кугла случајно испадне из пртљажника авиона који лети у 
хоризонталном смеру. Гледано са тла, којом ће се путањом кретати 
кугла након што напусти авион? (Слика приказује авион у тренутку кад је 
кугла испала.)  

 

Следећи текст и слика се односе на питања 15 и 16 
Велики се камион покварио на путу, па га мали аутомобил гура назад у 
град, како је приказано на слици.  
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У складу са чињеницом да 

је Трећи Њутнов закон најтеже 

интуитивно схватити, највећи број 

ученика, чак 65% је заокружило 

одговор под в, а тачан одговор 

под а је заокружило само 11%. 

 

 

  Задатак 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Док аутомобил убрзава, а притом и гура камион пред собом:  
 
а) сила којом аутомобил делује на камион једнаког је интензитета као 
сила којом камион делује на аутомобил.  
б) сила којом аутомобил делује на камион мањег је интензитета од силе 
којом камион делује на аутомобил.  
в) сила којом аутомобил делује на камион већег је интензитета од силе 
којом камион делује на аутомобил.  
г) мотор аутомобила ради, па аутомобил делује силом на камион, али 
мотор камиона не ради, па камион не може деловати силом на 
аутомобил.   
д) ни аутомобил, ни камион не делују силом један на другог; аутомобил 
гура камион, зато што му је он на путу.  
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16. Након што аутомобил гурајући камион постигне сталну брзину 
којом ће даље возити:  
 
а) сила којом аутомобил делује на камион истог је интензитета као 
сила којом камион делује на аутомобил.  
б) сила којом аутомобил делује на камион мањег је интензитета од 
силе којом камион делује на аутомобил.  
в) сила којом аутомобил делује на камион већег је интензитета од силе 
којом камион делује на аутомобил.  
г) мотор аутомобила ради, па аутомобил делује силом на камион, али 
мотор камиона не ради, па камион не може деловати силом на 
аутомобил.   
д) ни аутомобил, ни камион не делују силом један на другог; аутомобил 

гура камион, зато што му је он на путу.   
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У овом питање највећи 

проценат ученика 41% изабрао је 

тачан одговор под а који је у 

сагласности са Трећим Њутновим 

законом. Значајан број ученика 31% 

одговорио је у сагласности са 

претконцепцијом да најактивније 

компоненте производе највећу 

силу. 

 Задатак 17 
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17. Лифт се подиже помоћу челичног кабла, како је приказано на 
слици. Трење је занемарљиво. Када се лифт подиже сталном брзином:  
 
а) сила којом кабл вуче лифт на горе већа је од гравитационе силе 
која на лифт делује на доле.  
б) сила којом кабл вуче лифт на горе једнака је гравитационој сили 
која на лифт делује на доле.  
в) сила којом кабл вуче лифт на горе мања је од гравитационе силе 
која на лифт делује на доле.  
г) сила којом кабл вуче лифт на горе већа је од збира гравитационе 
силе и силе ваздуха које на лифт делују на доле.  
д) лифт се подиже зато што се кабл скраћује, а не зато што он 
делује силом на лифт.  
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Тачан одговор у овом питању 

је изабрало само 6% ученика. Међу 

понуђеним одговорима се налази 

већи број претконцепција. Највећи 

број ученика 46% сматра да највећа 

сила одређује кретање. Затим, 33% 

ученика бира одговор под г који каже 

само активне компоненте делују 

силама. 

 Задатак 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У осамнаестом питању 

тачан одговор под б изабрало је 

28%. Одговор у коме је садржана 

претконцепција о постојању силе у 

смеру кретања тела изабрао је 

значајан број ученика,чак 30%, док 

је одговор под г који претпоставља 

деловање гравитационе сила, 

сила којом делује уже и силе у 

смеру кретања дечака  изабрало 

34%.  

 
Слика 39. 
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18. Слика приказује дечака који се љуља на ужету, крећући из тачке 
више од тачке А. Размотрите следеће различите силе:   
1) гравитациона сила према доле  
2) сила којом делује уже, усмерена од А према О.  
3) сила у смеру кретања дечака  
4) сила усмерена од А на супротну страну од О.  

 Које од наведених сила делују на дечака кад се он налази у тачки А?  
а)  Само 1.      
б)  1 и 2.  
в)  1 и 3.  
г)  1, 2 и 3.  
д)  1,3 и 4.  

 
Слика 40. 

2% 28%

30%

34%
6%

Задатак 18

a б в г д



Аристотеловски и њутновски концепти у механици и ученичке претконцепције 
 

 Задатак 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да би се тачно одговорили 

на ово питање, ученици треба да 

разликују положај од брзине. 

Тачан одговор под д заокружило 

је 30% ученика. Највећи број 

ученика (42%) не разликује 

појмове положај и брзине. 

 

 Задатак 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. Положаји двају тела у суседним временским размацима од 0,2 секунде 
приказани су квадратићима означеним бројкама. Тела се крећу удесно.  
 

 
 

Да ли тела икада имају исту брзину?  
а)  Не.  
б)  Да, у тренутку 2.  
в)  Да, у тренутку 5.  
г)  Да, у тренуцима 2 и 5.  
д)  Да, у неком тренутку између 3 и 4.  

  

20. Положаји двају тела у суседним временским размацима од 0,2 секунде 
приказани су квадратићима означеним бројкама. Тела се крећу удесно.  

 
    За убрзања тела важи:  
а)  убрзање тела "а" веће је од убрзања тела "б".  
б)  убрзање тела "а" једнако је убрзању тела "б" и оба убрзања су већа од 
нуле.  
в)  убрзање тела "б" веће је од убрзања тела "а".  
г)  убрзање тела "а" једнако је убрзању тела "б" и оба убрзања су једнака 
нули.  
д)  нема довољно података да се одреде убрзања.  
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Двадесето питање је из области 

кинематике и служи за проверавање 

ученичке претконцепције која се односи на 

неразликовање убрзања од брзине. 

Највећи проценат ученика 41% не 

разликује ова два појма.Тачан одговор под 

г је заокружило 33% ученика.  

 

 Задатак 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слично четрнаестом питању 

потребно је одредити трајекторију. 

Тачан одговор је изабрало 28% 

ученика. Највећи број ученика 33% 

сматра да слагање сила одређује 

кретање, док 22% ученика мисли да 

последња сила која делује одређује 

кретање. 
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Следећи текст и слика се односе на питања 21-24. 
На ракету, која се креће бочно у свемиру од положаја "а" до 

положаја "б", не делују никакве спољашње силе. Кад стигне до "б" ракета 
укључи погон који производи сталну силу на ракету у смеру нормалном 
на линију “аб“. У положају "ц" погон се опет искључује.  

 

21. Која од наведених путања најбоље описује кретање ракете између 
"б" и "в"?  
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 Задатак 22 

 

 

 

 

 

Овај задатак везан је за појам 

активне силе. У складу са 

претконцепцијом о постојању 

активне силе која изазива убрзање 

до коначне брзине одговорило је 

28% ученика, док њих 23% сматра 

да се активна сила стално троши. 

Ипак, највећи проценат ученика 

(32%) је заокружило тачан одговор 

под б. 

 Задатак 23 

 

 

 

 

 

На ово питање тачан одговор 

дало је само 22% ученика. Тачан 

одговор је под б. Највећи број ученика 

(30%) изабрао је одговор под г, док 

22% бира одговор под б, при чему 17% 

бира одговор под в. То показује да 

ученици верују у постојање импетуса. 

  

22. Док се ракета креће од "б" до "в" њена брзина се:  
 
а)  не мења.  
б)  стално повећава.  
в)  стално смањује.  
г)  повећава неко време, а затим је стална.  
д)  не мења неко време, а затим се смањује.  
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23. У "ц" се погон ракете искључује и сила на ракету одмах пада на 
нулу. Како ће се ракета кретати након тога?  

 
Слика 45. 

14%

22%

17%

30%

17%

Задатак 23

a б в г д



Аристотеловски и њутновски концепти у механици и ученичке претконцепције 
 

 Задатак 24 

 

 

 

 

 

 

У овом питању тачан одговор 

под а бира 28% ученика. Највећи 

број ученика (39%) верује у смањење 

импетуса. Ово питање још једном 

потврђује ученичко неразумевање 

Првог Њутновог закона.  

 

 Задатак 25 

 

 

 

 

 

 

 

Очекивано, највећи број 

ученика (49%) сматра да је брзина 

пропорционална примењеној сили и 

бира одговор под г. Тачан одговор 

који је у складу са Првим Њутновим 

законом, под в бира само 17% 

ученика.  

24. Након "в" брзина ракете се:  
 
а)  не мења.  
б)  стално повећава.  
в)  стално смањује.  
г)  повећава неко време, а затим је стална.  
д)  не мења неко време, а затим се смањује.  
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25. Жена гура велику кутију по поду сталном хоризонталном силом. Због 
тога се кутија креће сталном брзином интензитета v0. Стална сила 
којом жена делује је:  
 

а) истог интензитета као тежина кутије.  
б) већег интензитета од тежине кутије.  
в) истог интензитета као укупна сила која се супротставља кретању 
кутије.  
г) већег интензитета од укупне силе која се супротставља кретању 
кутије.  
д) већег интензитета 
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 Задатак 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

У овом задатку су приказане 

претконцепције везане за Други 

Њутнов закон. Тачан одговор под д 

бира 17% ученика, док се највећи 

број ученика одлучује за одговор 

који репрезентује Аристотелову 

идеју о вези силе и брзине. 

 Задатак 27 

 

 

 

 

 

 

 

  

26. Ако жена из претходног питања удвостручи сталну хоризонталну 
силу којом гура кутију и гура је по истом поду, кутија се тада креће:  
 
а) константном брзином која је двоструко већег интензитета од 
интензитета брзине v0 из претходног питања.  
б) константном брзином која је већег интензитета од v0 из 
претходног питања, али не нужно двоструко већег.  
в) неко време константном брзином већег интензитета од v0, а након 
тога брзином која се повећава.  
г) неко време брзином која се повећава, а затим константном брзином.  
д) брзином која се стално повећава.  
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27. Ако жена из питања 25. одједном престане да делује хоризонталном 
силом на кутију, кутија ће:  
 
а) се одмах зауставити.  
б) наставити да се креће константном брзином још неко време, а 
затим успорити и зауставити.  
в) одмах почети да успорава до заустављања.  
г) наставити да се креће сталном брзином.  
д) краткотрајно убрзати, а затим почети да успорава до 
заустављања.  
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У овом питању највећи 

број ученика бира тачан одговор 

под в (41%). Ипак, велики број 

ученика сматра да је деловање 

силе неопходно за кретање, што 

показује да је њих 39% изабрало 

одговор под а. 

 

 Задатак 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слично петнаестом питању 

ученици интуитивно не прихватају 

чињеницу да је сила акције 

једнака сили реакције, па сходно 

томе највећи број ученика бира 

одговор в (60%). Тачан одговор 

под д је изабрало само (11%) 

ученика.  

28. У ситуацији приказаној на слици, ученик „а“ има масу 95 кg, а ученик „б“ 
77 kg. Обојица седе у идентичним канцеларијским столицама, окренути 
један наспрам другог. Ученик „а“ одједном одгурне ученика „б“ ногама, 
како је приказано на слици, због  чега се обе столице почну кретати. 
Током одгуривања, док су оба ученика у контакту:  

 
а)  Ниједан ученик не делује силом на другог ученика.  
б)  Ученик "а" делује силом на "б", али "б"не делује силом на "а".  
в)  Оба ученика делују силом један на другог, али "а"делује јачом силом.  
г)  Оба ученика делују силом  један на другог, али "б"делује јачом силом.  
д)  Оба ученика делују један на другог силама истог интензитета. 
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 Задатак 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај задатак дизајниран је 

како би показао ученичку 

претконцепцију да атмосферски 

притисак потпомаже силу 

гравитације. Два одговора могу 

да се прихвате као тачна: б као 

чисто њутновски концепт и г где 

се узима у обзир сила потиска. 

Ипак подједнаки број 

ученика је изабрало да на 
столицу делује само гравитациона сила (одговор под а 33%) и одговор да 

делују гравитациона сила и сила према горе којом делује под. 

  

29. Празна канцеларијска столица мирује на поду. Размотрите следеће 
силе:  
1) гравитациона сила према доле  
2) сила према горе, којом делује под  
3) резултантна сила којом делује ваздух, усмерена према доле  
Које од тих сила делују на столицу?  
а)  Само 1.  
б)  1 и 2.  
в)  2 и 3.  
г)  1, 2 и 3.  
д)  Не делују никакве силе, јер столица мирује.  
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 Задатак 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тридесети задатак се 

односи на претконцепцију о 

постајању импетуса. Највећи 

број ученика бира одговор под д 

који каже да на лоптицу делује и 

сила ударца за време њеног 

лета (42%). Чак 20% бира 

одговор под г, који искључује 

деловање гравитационе силе. 

Тачан одговор под в изабрало 

је 20% ученика. 

 

 

 

  

30. Успркос врло јаком ветру, тенисерка успе да удари лоптицу 
рекетом тако да лоптица прелети мрежу и слети у противников део 
терена. Размотрите следеће силе:  
 
1) гравитациона сила према доле  
2) сила ударца  
3) сила којом делује ваздух 
 
Које од наведених сила делују на тениску лоптицу за време њеног лета 
(након што више није у додиру с рекетом, а пре него што удари о 
тло)?  
 
 а)  Само 1.  
б)  1 и 2.  
в)  1 и 3.  
г)  2 и 3.  
д)  1, 2 и 3. 

 

 
Слика 51. 

2% 11%

20%

25%

42%

Задатак 30

a б в г д



Аристотеловски и њутновски концепти у механици и ученичке претконцепције 
 

 61 
 

7. Превазилажење ученичких претконцепција 

Суочавање са претконцепцијама је један од најтежих задатака у 

наставној пракси. Претконцепције морају бити уклоњене што је пре могуће како 

не би створиле дубље корене у ученичкој когнитивној структури. Наставне 

стратегије су јако битне када је у питању суочавање са концептуалним 

баријерама. Развој стратегија које идентификују и „нападају” претконцепције је 

кључан. Процес превазилажења претконцепција је тежи него сам процес 

учења. Потребно је пуно умешности од стране наставника како би убедио 

ученике да одбаце своје интуитивне концепте у корист научно прихваћених, 

наизглед мање логичних концепата.  

У наредном тексту биће приказани предлози за превазилажење 

ученичких претконцепција. Они су резултат дугогодишњег рада и истраживања 

великог броја професора физике и педагогије у свету. 

1. Презентовати нове концепте и теорије на начин који их ученицима чини: 

 Прихватљивим. Нове информације би требало показати у сагласности са 

осталим знањем . 

 Већег квалитета. Наравно да су концепти који се требају научити већег 

квалитета са научне тачке гледишта, али је неопходно да презентовани 

концепти ученицима буду супериорнији у односу на погрешне у 

објашњавању појава. 

 Схватљивим. Наставници морају урадити све како би повећали ниво 

схватања нових концепата.  

 Плодоносним. Наставници би требало да покажу да нови концепти 

отварају нове перспективе илуструјући њихову примену на разне проблеме.  

2. Користити ученичке коректне концепте као мостове преко којих се уводе 

нови концепти. Један од најбољих начина за кориговање претконцепција је 

коришћење такозваних „премошћавајућих аналогија“. Ова стратегија 

покушава да споји ученичке тачне концепте са новим концептима 

презентујући им серију посредничких аналогних примера између исправно 

усвојених концепата и концепата које треба усвојити [8].  
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3. Користити резоновање засновано на моделу. Ефикасно учење физике често 

захтева да ученици изграђују нове представе које се значајно разликују од 

оних које им користе у свакодневном животу. То се најбоље постиже кроз 

увођење модела који у себи садржи математичке релације, физичку 

интуитивност и сензоромоторне акционе шеме. Наставници требају владати 

техникама идеализације, као што су мисаони експерименти и анализе 

посебних случајева. Ове технике су пожељне при изградњи апстрактних 

представа које олакшавају ученичко препознавање дубоких аналогија 

између наизглед различитих феномена. Мисаони експеримент, у ширем 

смислу, је употреба хипотетичког сценарија који нам помаже да схватимо 

суштину појава. Сви мисаони експерименти користе методологију која није 

емпиријска јер се не наставља посматрањем и физичким експериментом. 

Ипак, често то и није неопходно јер је мисаони експеримент толико јасан да 

нема потребе за емпиријском потврдом. Такође, у многим случајевима и 

није могуће спровести физички експеримент. Њутнов хитац5 је пример 

мисаоног експеримента који је Њутн користио како би поставио хипотезу да 

је гравитациона сила универзална и кључна сила планетарног кретања. 

4. Користити разноврсне инструкције, где се представља мањи број примера 

који изазивају многобројне претпоставке, пре него мноштво примера који 

изазивају само једну претпоставку. Базирано је на литератури која показује 

да ученици извлаче снажније индуктивне закључке из информација које 

атакују на разноврсне аспекте њихових преформираних уверења.   

5. Помоћи ученицима да постану свесни својих претконцепција. Неколико 

метода је на располагању: 

 Охрабрити ученике да интерпретирају своје идеје кроз интерактивну 

дискусију и отворену размену мишљења. Да би се подигла свест о 

сопственој когницији, важно је креирати стимулативно окружење у којем 

                                                        
5 Њутнов мисаони експеримент се односи на бацање тела са врха планине, све брже и брже, 
при чему се занемари отпор ваздуха. За мале брзине тело пада на Земљу, уколико се довољно 
повећа брзина, гравитациона сила може бити таман толико јака да одржи тело на кружној 
орбити. 
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су ученици охрабрени да изражавају своје идеје, самим тим и 

претконцепције и да их упоређују са идејама других.  

 Захтевати од ученика да предвиђају појаве а предвиђања се затим 

тестирају демонстрацијом. Након тога дискутују се разлике између 

предвиђања и посматране демонстрације. 

6. Изложити ученицима искуства која код њих узрокују когнитивни конфликт. 

Таква искуства чине да ученици разматрају своја погрешна уверења у исто 

време са исправним концептима што може довести до концептуалне 

промене. Идеја да когнитивни конфликт помаже учењу потиче од Пијажеа. 

Постоји мноштво начина на које наставници могу генерисати когнитивне 

конфликте: 

 Презентовати ученицима податке који нису у сагласности са њиховим 

претконцепцијама. Пошто су ученици склони да игноришу или одбију 

такве податке треба наћи оптималне начине за презентовање таквих 

података. То се постиже: избегавањем двосмислених података, бирањем 

уверљивих чињеница, увођењем таквих података у раној фази наставног 

процеса и тежњом ученика да правдају своје резоновање о тим 

подацима. 

 Презентовати ученицима текстове у којима су експлицитно оповргнуте 

претконцепције супротним чињеницама. Такви текстови презентују 

мисконцепцију, оповргну је и понуде нову, алтернативну теорију која је 

више задовољавајућа.  Пожељно је да текст буде пропраћен дискусијом, 

навођеном од стране наставника.  

 Презентовати ученицима текстове који представљају нову теорију или 

концепт и у исто време предузети стратегије и активности које 

провоцирају ученичке претконцепције како би ученици разматрали 

конфликт између њих. 

 Започети дискусију са циљем концептуалне промене.  

7. Развијање ученичког епистемолошког размишљања које обухвата уверења 

и теорије о природи знања и учења, тако да олакшава концептуалну 

промену. Што су ученичка уверења о знању и учењу наивнија, то је мање 

вероватно да ће ревидирати своје претконцепције. Концептуална промена је 
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лакша уколико ученици знање сматрају комплексним и променљивим (које је 

у сталном процесу развијања) и уколико учење сматрају као постепен, спор 

процес и као способност која је поправљива.  

8. Помоћи ученицима да сами поправе своје претконцепције. Уколико се 

ученици наведу да сами објашњавају материју која се учи онда је 

концептуална промена вероватнија.   

9.  Када ученици превладају своје претконцепције, навести их да аргументују 

своја новоусвојена, исправна знања како би их ојачали. 
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