
Густина

ВОВЕД, ДЕФИНИЦИЈА, ФОРМУЛА, ПРИМЕНА



Цели на часот

 Одредува густина на тврди, течни и гасовити тела, 

вклучувајќи користење на формулата густина = 

маса / волумен 

 Толкува резултати користејќи научно знаење и 

разбирање.  

 Извлекува заклучоци.



Вовед во густина

 Ако на вага измериме две коцки, пример од алуминиум и 

бакар, кои имаат волумен од 1cm³, ќе видиме дека масите не 

им се еднакви

 Ако измериме коцки со ист волумен, а различен материјал, 

повторно ќе забележиме дека масите не им се еднакви



Дефиниција 

 Супстанциите се разликуваат една од друга по 

својата густина

 Густината е физичка величина која е бројно еднаква 

на масата во единица волумен од таа супстанција.



Формула 

 Густината на една супстанција се определува кога 

масата ја делиме со волуменот.

 Ако со V го обележиме волуменот, со m масата на 

телото, тогаш густината ρ (ро) ја изразуваме со 

следнава формула

𝜌 =
𝑚

𝑉



Единица мерка

 Единица мерка за густина е 
𝑘𝑔

𝑚³
(килограм на метар кубен)

 Исто така се употребуваат и 
𝑡

𝑚³
тон на метар кубен ,

𝑘𝑔

𝑑𝑚3 (килограм на дециметар кубен), 
𝑘𝑔

𝑙

(килограм на литар) , 
𝑔

𝑐𝑚³
(грам на сантиметар кубен)



Задача

 На вага сме ја измериле масата на една плоча од 

цинк која е квадар, и таа е еднаква на 72 g. 

Волуменот на плочата е 10 cm³. (Волуменот на 

квадар е V = a·b·c)

Густината ќе ја одредиме кога ќе се поделат 

вредностите за маса и волумен, односно

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

72

10
= 7,2

𝑔

𝑐𝑚³



Заклучок

 Доколку ја знаеме густината на некое тело и 

неговиот волумен, тогаш можеме да му ја 

одредиме масата според формулата

m = ρ·V

или пак

V = 
𝑚

ρ



Густина на некои супстанции
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