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Шта је физика?
Сигурно сте чули да је физика наука о природи. И то основна.
А шта је то природа? 
Када чујеш реч природа, прво чега се сетиш јесу ливаде, шуме, 

пољско цвеће, жубор чистог планинског потока, цвркут птица...све 
оно што човек својим деловањем није дотакао и променио. Човек 
је вековима мењао своје окружење и прилагођавао га себи, својим 
потребама. Индустријом и технолошко-информатичком револу-
цијом је подигао цивилизацијски ниво до тих размера да данас има 
машине које могу обављати готово све послове уместо њега, теле-
визоре којима можемо завирити и у најскривенији кутак света и 
пратити директан пренос догађаја са било којег дела планете. Сред-
ствима комуникације (компјутерима, мобилним телефонима) у мо-
гућности смо да успоставимо контакт са особама из најудаљенијих 
крајева, да имамо приступ обиљу информација. Човек се винуо у 
космос. Лично, или путем робота, ступио је на тло других светова, а 
моћним телескопима упро поглед у далеки простор и време...

1.1. ФИЗИКА – ОСНОВНА НАУКА 
О ПРИРОДИ
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Увод

Међутим, често заборављамо да је и сам човек део природе, да 
га је она створила, да је сачињен од елемената који се могу наћи 
свугде у природи, у земљи, камену, звездама... Зато је и све оно што 
је човек својим рукама створио, све те машине, апарати, компјуте-
ри, вештачки сателити и космички бродови, део те исте природе. 
Материјал од којег су сачињени предмети које је човек направио, 
пронађени су у природи. Сви процеси који се одвијају у сложеним 
техничким апаратима, одвијају се и у природи, према истим прави-
лима – законима. Електрична струја покреће многе уређаје, али је и 
она потпуно природна појава ( муња је такође електрична струја), 
јер је у основи физиолошких процеса у ћелијама свих организама. 

Зато, када у физици кажемо природа, мислимо и на ону ливаду 
и шуму, на ужурбани поток и мирну равничарску реку, на плане-
ту Земљу, Месец, Сунце, звезде, али и на стамбену зграду, аутомо-
бил, компјутер, спејс шатл. Све то, као и процеси који их повезују и 
одигравају се унутар њих, јесте предмет изучавања физике, свака-
ко најстарије науке о природи. Од тренутка када се човек запитао 
зашто бачен камен пада на Земљу и зашто се вода леди када је јако 
хладно, када је увидео да је лакше терет пренети на точковима, он је 
почео да се бави физиком, а да није то ни знао. И заиста, реч физика 
потиче од старогрчке речи физис, што значи природа.

А шта је тачно физика и чиме се она бави, даћемо одговор мало 
касније. Прво, да завиримо у природу…
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1.1.1. МАТЕРИЈА. СУПСТАНЦИЈА И ФИЗИЧКО ПОЉЕ

Од чега је природа изграђена?
Природу опажамо помоћу чула. Дрвеће, птице, облаке и зграде  

видимо; песму, цвркут птица, шкрипу кочница и кораке чујемо;  
мирис цвећа и дим опажамо чулом мириса, а чулом додира  
можемо осетити књигу у рукама, нежан додир ветра, али и убод 
трна. На основу тих опажаја формирамо спознају о свету око себе, 
а од њих зависе и наше реакције. Међутим, нашим чулима није  
доступно баш све, иако је ту, око нас...

Књига, зграда, дрво, облак, птица и човек јесу физичка тела. Она 
могу бити огромних димензија као река, Земља, Сунце, али и јако 
малих димензија, као бактерија или молекул. Могу бити невидљива, 
као што је ваздух у нашој учионици. Оно што је заједничко за сва 
тела јесте да имају облик и да захватају део простора. 

Сва тела су изграђена од различитих супстанција. Клупа је на-
прављена од дрвета, ексер од гвожђа, кликер од стакла, језеро од 
воде. Многа тела су направљена од више различитих супстанција: 
прозор од стакла, гвожђа, пластике и гуме; брод од челика и дрве-
та; балон од гуме и ваздуха итд. Значи да су дрво, гвожђе, пластика, 
вода, ваздух различите врсте супстанција. 

Када бацимо камен увис, он лети неко време навише, након чега 
убрзо падне назад на Земљу. Месец кружи око Земље, а Земља око 
Сунца. За чешаљ који је више пута провучен кроз косу, лепе се кома-
дићи папира. Магнет привлачи челични ексер. 

Наведена дејства се остварују без непосредног додира. На који 
начин? Да ли постоји “нешто” између Земље и Месеца, чешља и па-
пирића или магнета и ексера, преко чега долази до ових привла-
чења? 

Ако провучемо руку између два магнета, нећемо осетити ништа. 
Ипак, око свих тела постоје физичка поља. Око магнета - магнетно 
поље, око наелектрисаног тела - електрично поље, а око свих тела 
у природи- гравитационо поље. 

Супстанција и физичко поље су два вида материје од које је  
природа саздана.

Зато кажемо да је материја грађа природе.
Супстанција је вид материје од које су изграђена сва тела у при-

роди. Физичко поље је вид материје преко којег се оствaрује дело-
вање међу телима.
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Увод

1.1.2. ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ

Шта су природне појаве? За које природне појаве знаш?
Зими трљаш руку о руку да би се загрејале. Зими се вода леди 

и пада снег. Понекад дува јак ветар, а лети, услед великих врућина, 
вода испарава. Ако балон протрљаш о косу, он се наелектрише. Ос-
тавиш ли нож неко време поред магнета и он ће се намагнетисати. 
Ако повучеш цевчицом воду из чаше, она ће се подићи. Бациш ли 
камен у воду, она ће се заталасати. Понекад, када је облачно, чујеш 
грмљавину, а видиш муњу. Непосредно после кише, ако је сунчано, 
видимо дугу.

Видимо да је свим наведеним појавама заједничка карактери-
стика промена. (Хлађењем вода може прећи у лед, кретање ваздуш-
них маса доводи до промене временских прилика.) Како је природа 
саздана од материје, могли бисмо рећи да је узрок настанка при-
родних појава промена материје, односно, промена њених облика 
и структуре. Природа се налази у непрекидном кретању, тј. кретање 
материје управо и јесте узрок природних појава. (Појам кретања 
ћемо детаљније упознати касније.) Можемо рећи да су промена и 
кретање особине материје.

Код многих појава промене су истоврсне. Због тога све приро-
дне појаве можемо изделити на следеће групе:

• Механичке појаве (падање тела, ротација Земље, Земљина  
револуција, простирање морских таласа);

• Топлотне појаве (топљење леда, смрзавање воде, испаравање, 
загревање трљањем);

• Електромагнетне појаве (електрична струја, наелектриса-
вање чешља, скретање магнетне игле компаса), а у њих можемо да 
уврстимо и светлосне појаве.

Многе појаве се могу сврстати у више група (муња, Аурора –  
електрична и светлосна појава; ветар – механичка и топлотна појава).
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Задатак физике јесте да изучавањем и тумачењем природних 
појава открије правила по којима се оне дешавају. Та правила се у 
физици зову физички закони. Они су универзални, што значи да 
важе свугде у природи и у сваком тренутку.

Законима физике је, од тренутка када је почео да их открива,  
човек употпуњавао слику о свету који га окружује. Помоћу њих тра-
жио је везу између узрока и последице и најједноставнији начин да 
објасни неку појаву. Откривање закона природе је утицало на тех-
нолошки напредак човечанства. Човек је развојем сазнања о томе 
како природа функционише, утицао да се она све више мења. Често 
је на тај начин изазивао и огромну штету. 

Због тога, задатак физике је и очување природе и њено обна-
вљање.

Физика је основна наука о природи која проучава природне 
појаве, структуру и особине материје.

Морамо имати на уму да се природом баве и друге природне  
науке: хемија, биологија, географија, астрономија, геологија, мете-
орологија и друге. Између физике и тих наука не постоје јасне гра-
нице, па се често дешава да се неке од њих баве изучавањем исте 
теме (физика и хемија изучавају атоме, кретањем планета баве се и 
физика и астрономија итд.).

Природне појаве, физичка тела, супстанција од које су тела  
сачињена, али и физичка поља, у физици се описују физичким 
величинама (јачина електричне струје, запремина тела, густина 
супстанције, јачина гравитационог поља). О физичким величинама 
ћемо нешто више да кажемо у поглављу Мерење.


