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Апстракт. Захтеви савремене наставеусмерени су наподизање нивоа постигнућа ученика што је могуће остварити 
подизањем квалитета образовања, односно кроз реализацију наставе наначин који захтева већу мисаону, 
вербалну и практичну активност ученика. Показаује се да активно учешће ученика у настави кроз реализацију 
огледа и експерименатадоводи до значајногразвојакако когнитивних способности, тако и степена постигнућа 
ученика. Активно учешће ученика у настави доводи до стицања и формирања знања која доводе до вишег нивоа 
разумевања физичких појава и закона. У овом раду је приказана реализацијa експеримента провере Омовог 
закона повезивањем струјног кола коришћењем прототипске плоче (енгл. breadboard). 

Кључне речи: Омов закон, струја, напон, отпорност, прототипска плоча. 

УВОД 

Како и на који начин ће ученици разумети и усвојити нове садржаје у многоме зависи од примењене 
наставне методе и облика рада. У традиционалној настави [1] доминантан је фронтални облик рада што за 
последицу има незадовољавајући степен интеракције између наставника и ученика. Овакав тип наставе је 
често вербализован, формализован и недовољно очигледан што смањује могућност повезивања теорије са 
свакодневним животом и трајност усвојених знања. Позиција ученика у традиционалној настави не делује 
подстицајно из више разлога: запоставља се самостални рад ученика, пренос информација и знања је 
једносмеран (од наставника према ученику), улога ученикаје пасивна, настава није прилагођена 
способностима појединих ученика. У циљу повећања нивоа постигнућа ученика и степена заинтересованости 
за праћење наставе физике, од наставника се очекује да коришћењем једноставних огледа и експеримената 
ученицима омогући да физичке појаве, процесе и законе упознају кроз сопствено искуство. Огледи и 
експерименти у настави физике знатно олакшавају усвајање нових чињеница и појмова, омогућавају 
ученицима стицање искуства о физичким величинама и проблемима и помоћу њих ученици проверавају 
стечена теоријска знања. Извођењем експеримената (огледа), ученици могу лако увидети на који начин 
променом различитих параметара система (на пример температуре, напона, притиска, положаја) може доћи 
до промене посматране физичке величине. На овај начин би, поред развијања креативних способности, 
усвојено знање било трајније и примењивије од оног стеченог традиционалном наставом.  

Истраживања која су спроведена у последњих неколико година [2,3] на пољу физике указују на нужност 
унапређивања традиционалног начина одржавања наставе у школама. 

У овом раду је дат опис експеримента којим се на веома једноставан начин може доказати Омов закон 
коришћењем прототипске плоче. 

ПОЈМОВИ И КОНЦЕПТИ ОМОВОГ ЗАКОНА У ПРОГРАМУ НАСТАВЕ ФИЗИКЕ 

Електричне и магнетне појаве чине око 30% градива у другом и трећем разреду гимназије.Једна од 
наставних јединица у наставној теми ,,Стална електрична струја” је ,,Омов закон за део струјног кола”која се 
изучава у оквиру другог разреда гимназије.  

Омов закон 

Омов закон се користи у различитим областима електронике за описивање повезаности напона, струје и 
отпора на макроскопском нивоу. Закон је назван по немачком физичару Георгу Симону Ому (1787-1854), који 
је 1827. године формулисао резултат експерименталних истраживања описујући промену напона и струја 
кроз проста електрична кола са променом дужине, пречника и материјала проводника. Његови 
експерименти су показали да струја у неком електричном колу зависи од напона и отпорности материјала, 
одакле је проистекао Омов закон за део струјног кола: електрична струја у проводнику директно је сразмерна 
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напону на његовим крајевима, а обрнуто сразмерна његовој електричној отпорности [4]. У анализи 
електричних кола, користе се три еквивалентна израза Омовог закона: 

 
; ;  (1) 

где је - јачина електричне струје која протиче кроз проводник у амперима , - напон (разлика 

потенцијала) између крајева проводника у волтима , - електрична отпорност проводника у омима . 

Еквивалентност ових једначина може се шематски представити троуглом (слика 1). 

 

СЛИКА 1. Сва три облика Омовог закона су шематски представљена троуглом. Линија која дели леву и десну страну 
троугла представља операцију множења, а линија која се налази између горњег и доњих поља представља операцију 
дељења. 

Све наведене величине (напон, струју и отпорност) је могуће измерити независно инструментима. За 
мерење јачине струје која протиче кроз проводник користи се амперметар, за мерење напона на отпорнику 
користи волтметар, док се за мерење отпорности отпорника користи омметар. Амперметар се у електричном 
колу увек везује серијски (редно), волтметар паралелно отпорнику, а омметар се везује паралелно отпорнику 
чија се отпорност мери (слика 2). 

 

СЛИКА 2. Волтметар и омметар  се везују паралелно са отпорником , 

док се амперметар везује серијски са отпорником . 

Наставна средства за проверу Омовог закона -некад и сад 

Традиционална наставна средства која се користе за проверу ,,Омовог закона” у великом броју основних 
и средњих школа су аналогна. Због лошег материјалног стања у школама, не ретка је ситуација да су 
инструменти неисправни, контакти лоши и да је јачину струје и напон тешко измерити, а дешава се и да су 
поједини делови комплета временом изгубљени. Једно такво наставно средство за демонстрацију ,,Омовог 
закона” приказано је на слици 3. 

 

СЛИКА 3. Стари наставни комплет за демонстрацију Омовог закона [5]. 

Сви ови наведени недостаци могу да допринесу смањењу степена интерактивности наставног процеса, 
што у времену када је кључно да физику ђацима приближимо на начин да је они разумеју као интересантну 
науку која описује свет око нас, може да представља проблем. Један од начина да се оваква ситуација 
превазиђе је употреба савременијих наставних средстава која могу да пруже већи степен интерактивности и 
повезаности ученика са градивом физике, што може да доведе до повећања трансфера знања ка ученицима. 
Такође, на овај начин се повећава степен ученичке мотивисаности за рад, побољшавају резултати, док је 
реализација нових наставних јединица знатно једноставнија. Предност модернизације већ постојећих огледа 
и експеримената у настави физике је то што су лако изводљиви, занимљиви, и по својој конструкцији блискији 
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ученицима. На слици 4 је приказан наставни комплет за демонстрацију ,,Омовог закона” коришћењем 
прототипске плоче и дигитаних мерних инструмената. 

 

СЛИКА 4. Савремен наставни комплет за демонстрацију ,,Омовог закона” [6]. 

У наставку ће бити приказана реализација Омовог закона коришћењем прототипске плоче. 

Поставка огледа и поступак рада 

За извођење експеримента потребни су: 
1. Дигитални мултиметар – када се мултиметар користи за мерење напона онда се користи као 

волтметар, када се користи за мерење јачине струје  онда секористи као амперметар, а када се 
користи за мерење отпорности  онда се користи као омметар. Неки дигитални мултиметри се могу 
користити и за мерење капацитивности кондензатора.  

2. Прототипска плоча–служи за тестирање електронских кола. Састоји се од плоче од изолационог 
материјала (пластике) у којој се налазе отвори испод којих се налазе металне везе које прихватају 
крајеве електронских компонената, међусобно повезују неке од отвора и на тај начин омогућавају 
провођење струје. Неке од тих веза су приказане на слици 5. Такође, све преостале групе тачака од 
по 5 су повезане унутар прототипске плоче. Свака тачка на прототипској плочи има своју координату 
која се добија у пресеку хоризонталног и вертикалног реда. 

 

СЛИКА 5. Хоризонталне линије 1 и 2 обично служе као прикључак напајања (линија 1 – позитиван пол извора напајања, 

линија 2 – негативан пол извора напајања), тако да ако се у било коју од ових тачака доведе напон од , он ће бити 

присутан у било којој од преосталих тачака на приказаној хоризонтали. Попречне тачке које се налазе између линија 1 и 
2  деле се у две групе, тако да је сваких 5 тачака у попречном низу међусобно спојено (линија 3) [7]. 

3. Жице за прототипску плочу, 

4. Отпорници отпорности  и 1, 

5. Батерија од . 

 

 
 

СЛИКА 6. Поставка експеримента којом се доказује Омов закон, изведена на Институту за физику Природно - 
математичког факултета у Крагујевцу. 

На слици 6 су приказане појединачне компоненте за реализацију експеримента ,,Провера Омовог закона 
коришћењем прототипске плоче”у лабораторијским условима. 
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Електрично коло може садржати различит број отпорника који се могу повезати на више начина. Основни 
начини повезивања су серијско и паралелно повезивање. У циљу детаљнијег објашњења експеримента, 
поступак рада је описан у неколико корака: 

1. Серијска (редна) веза отпорника–електрична шема, приказана на слици 7(а) састоји се из серијске 

везе отпорника  и , који се прикључују на напон од . Отпорник отпорности  заузима 

хоризонталан положај и утиснут је у тачке C5 и C10 на прототипској плочи, док је отпорник  

отпорности  утиснут у тачке D10 и D15 на прототипској плочи (слика 7(б)). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

СЛИКА 7. (а) редно везани мултиметри и мере јачине струје које протичу кроз отпорнике  и  респективно, док 

паралелно везани мултиметри  и  мере падове напона на отпорницима  и  респективно, (б) повезивање 

серијске везе отпорника  и  на прототипској плочи, (в) паралелно везаним мултиметрима  и  се мери различит 

пад напона  на серијски везаним отпорницима, (г) редно везаним мултметрима и  се мери иста јачина струје  

кроз серијску везу отпорника. 

Серијску везу отпорника приказаних на слици 7(а) чине два отпорника код којих је крај првог отпорника 
везан за почетак другог. Напон на крајевима сваког отпорника се очитава на дигиталном мултимеру. 

Мултиметар означен са  на слици 7(в) показује напон од  на отпорнику , док мултиметар означен 

са показује напон од  на отпорнику . Збир напона на отпорницима  и  једнак је укупном 

напону батерије од . На основу Омовог закона за део струјног кола (једначина (1)) следи да је јачина струје 

сразмерна електричном напону између крајева проводника. Познајући вредности отпорности отпорника  

и пада напона на њему, јачина струје се може израчунати као . Понављањем истог 

поступка, добија се да је јачина струје која протиче кроз отпорник  једнака . 

Рачуном је показано да, када су два отпорника серијски везана у електричном колу, кроз оба отпорника 

протиче иста јачина струје 2. У циљу провере Омовог закона за део струјног кола, серијски са 

отпорником  се везује мултиметар , док се серијски са отпорником  везујемултиметар означен са  

на слици 7(а). Показано је да, када овако спојени отпорници чине део затвореног електричног кола, 
мултиметар показује исту јачину струје кроз оба отпорника, слика 7(г). 

Након реализације експеримента, ученик може закључити да кроз серијски везане отпорнике протиче 
иста јачина струје, док је напон на појединачним отпорницима различит. Једноставно се може се показати да 

се група отпорника у серијској вези може заменити једним отпорником еквивалентне отпорности, , која је 

једнака збиру појединих отпорности у вези . 

2. Паралелна веза отпорника–електрична шема, приказана на слици 8(а) састоји се из паралелне везе 

отпорника  и , који се прикључују на напон од . Отпорник  отпорности  заузима 

хоризонталан положај и утиснут је у тачке C5 и C10 на прототипској плочи. Паралелно отпорнику  

везује се отпорник отпорности . Отпорник  је утиснут у тачке D5 и D10 на прототипској 

плочи (слика 8(б)). 
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СЛИКА 8. (а) Електрична шема паралелно везаних отпорника. Редно везани мултиметри ,  и мере јачине струје 

које протичу кроз паралелну везу отпорника, отпорник  и отпорник  респективно, док паралелно везани мултиметри

,  и  мере падове напона на паралелној вези отпорника, отпорнику  и отпорнику  респективно, (б) 

повезивање паралелне везе отпорника  и  на прототипској плочи, (в) паралелно везаним мултиметрима ,  и  

се мери исти пад напона на паралелно везаним отпорницима, отпорнику  и отпорнику . 

 

СЛИКА 9. (а) На мултиметру  се очитава јачина струје која протиче кроз отпорник , (б) на мултиметру  се очитава 

јачина струје кроз отпорник , (в) јачина струје измерена мултиметром . 

Напон на крајевима сваког отпорника, као и напон паралелне везе отпорника очитава се на дигиталном 
мултимеру. Мултиметри ,  и  на слици 8(в) показују напон од . Очигледно је да је на сваком од 
паралелно везаних отпорника исти пад напона који је једнак прикљученом напону батерије од , односно 

. Пошто су крајеви оба отпорника на истом напону, струје у појединачним отпорницима  и  на 

основу Омовог закона (једначина (1)) су једнаке: , . Струја која 

прође кроз чвор3 означен бројем 1 на слици 8(а) у електричном колу се дели на све струје: један део пролази 
кроз отпорник , други део кроз отпорник  (у чвору 2 се ове две струје поново спајају и извиру из чвора 
2). То значи да ће јачина струје  која утиче у чвор 1 бити једнака суми струја које пролазе кроз поједине 

отпорнике: . У циљу провере Омовог закона за део струјног кола, серијски са 

отпорником  се везује мултиметар , док се серијски са отпорником  везује мултиметар означен са  
на слици 8(а). Између батерије и чвора 1, прави се прекид кола и серијски везује мултиметар означен са  
на слици 8 (а). Показано је да, када паралелно спојени отпорници чине део затвореног електричногкола, 
мултиметар показује различите јачине струје (слика 9). 

Након реализације експеримента, ученик може закључити да кроз паралелно везане отпорнике протиче 
различита јачина струје, док је напон на појединачним отпорницима исти. Може се показати да се група 

отпорника у паралелнов вези може заменити једним отпорником еквивалентне отпорности ,чија је 

реципрочна вредност једнака збиру реципрочних вредности отпорности појединачних отпорника: 

. 

Исходи реализације експеримента на овај начин су следећи: ученик је научен да сам споји серијску и 
паралелну везу отпорника, ученик уме да користи аналогни и (или) дигитални мултиметар и измери падове 
напона и јачину струје на појединим елементима кола, након завршеног мерења ученик може да закључи да 
је јачина струје у отпорнику сразмерна напону, применом Омовог закона ученик уме да израчуна параметре 
електричног кола (струја – напон – отпорност) и анализира њихову зависност. 

ЗАКЉУЧАК 

Реформа образовног система Републике Србије је усмерена на исходе. Ово доводи до тога да ће примаран 
задатак наставе физике у средњој школи бити усмеренка ученичким вештинама, односно истраживању 
физичких појава уз увођење обавезних ученичких експеримената. На овај начин, ученици ће бити 
оспособљени да примене теоријски стечена знања у решавању конкретних задатака и проблема. Решавајући 

                                                 
3Чвор електричног кола је тачка у којој се спајају три или више грана (грана електричног кола је скуп редно везаних елемената, између 

два чвора, кроз које протиче иста струја). 
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проблеме ученици увежбавају како да поставе своје знање у нови контекст и откривају нова знања. Циљ овог 
рада је био да покаже да коришћење једноставне и савремене поставке за реализацију експеримента 
,,Провера Омовог закона коришћењем прототипске плоче” у настави, доприноси бољем разумевању 
наставног садржаја и доприноси самосталности ученика. Садржаји који се ученицима презентују кроз 
експерименте и огледе, лакше се памте и на тај начин усвојена знања постају функционалнија и трајнија. 

Поставка огледа ће бити приказана на 6. Међународној конференцији о настави физике у средњим 
школама, у Алексинцу 2018. године. 
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