
 

Tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje
9. razred

28. marec 2007

A1 A2 A3
pravilen odgovor

število možnih 
točk

število doseženih 
točk

B1 4
B2 10
B3 10
B4 10

A

B

odgovori za sklop A

dosežki po nalogah

Navodilo: Pozorno preberi besedilo naloge, po potrebi nariši skico in se spomni fizikalnih 
zakonitosti, ki jih boš lahko uporabil pri reševanju naloge. Ob reševanju lahko uporabljaš 
računalo, geometrijsko orodje in list z enačbami.

Čas reševanja je 60 minut. Želimo ti veliko uspeha in osvojitev priznanja. 

S pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla, ki si ga prejel ob prijavi na tek-
movanje, si boš lahko na spletni strani http://www.dmfa.si ali mobilni spletni strani                               
http://wap.dmfa.si ogledal svoj dosežek na tekmovanju in morebitne dodatne informacije o 
področnem tekmovanju.

Ime in priimek Oddelek



 

B1 Zvezda Sirij je najsvetlejša zvezda na nočnem nebu. Od nas je oddaljena 8,6 svetlobnih let.
a) Približno koliko milijard kilometrov je to?

b)  Vesoljska sonda leti s povprečno hitrostjo 30 km/s. Približno koliko let bi trajalo poto-
vanje do Sirija?
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A1 Gumijasto žogico z maso 25 g in pingpong žogico z maso 4 g spustimo istočasno z višine  
1,5 m na tla. Gumijasta žogica se odbije 1,4 m visoko, pingpong žogica pa 1 m visoko.     
Katera od navedenih izjav je pravilna?

A  Gumijasti žogici se pri udarcu ob tla tretjina kinetične energije pretvori v notranjo      
energijo.

B   Gumijasta žogica ima tik po odboju večjo hitrost kot pingpong žogica.
C   Obe žogici imata na višini 1,5 m enako potencialno energijo.
D   Pingpong žogica ima pred udarcem ob tla večjo hitrost kot gumijasta žogica.

A2 Pri enakomernem pospešenem gibanju se hitrost avtomobila v treh sekundah poveča od         
3 m/s na 9 m/s. Pospešek avtomobila je:

A   2 m/s2

B   3 m/s2

C   1 m/s2

D   2,5 m/s2

A3 Boštjan vrže žogo navpično navzgor. V najvišji točki je ...

A   hitrost žoge enaka nič.
B   pospešek žoge enak nič.
C   potencialna energija žoge enaka nič.
D   kinetična in potencialna energija žoge enaka nič.

B

Sklop

Sklop
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Naloge tega sklopa rešuješ tako, da izmed predlaganih odgovorov izbereš pravilnega in črko 
pred njim prepišeš v tabelo A na prvi strani. Pravilni odgovor prinaša dve točki, nepravilni 
odgovor pa se ne točkuje.
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B2 Miha se je peljal z avtom po avtocesti in naenkrat naletel na kolono vozil, ki je nastala 
zaradi gradbenih del na enem od voznih pasov. Od mesta, kjer je prišel v kolono, do začetka 
gradbišča je Miha prevozil 3 km in za to potreboval 20 min. Mimo gradbišča se je nato peljal 
s stalno hitrostjo 45 km/h in za to potreboval 6 min. Od kraja, kjer sta bila prevozna spet oba 
vozna pasova, do njegove službe ob avtocesti je še 26 km. To pot je Miha prevozil s hitrostjo       
130 km/h.

a)  S kolikšno hitrostjo se je Miha premikal v koloni (v prvem delu poti)? Predpostavimo, da 
je vozil premo enakomerno.

b)  Na kolikšnem odseku avtoceste so potekala gradbena dela?

c)  Ali bo Miha zamudil v službo, če je naletel na zastoj ob 7h 24 min in se mu služba začne 
ob 8h?

B3 Ko padalec izskoči iz helikopterja, mora najprej prosto padati dve sekundi, nato pa lahko 
odpre padalo. Pet sekund po odprtju padala se začne gibati enakomerno s hitrostjo 2 m/s.

a)  Kolikšno hitrost doseže padalec v dveh sekundah prostega padanja? Silo upora zanema-
rimo.

b) Približno kolikšen je povprečni pojemek padalca v petih sekundah po odprtju padala?
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c) Približno nariši graf  hitrosti v odvisnosti od časa za tak skok. 

d)  Približno kolikšna je najmanjša višina, s katere lahko izskoči padalec, da pristane na tleh 
s hitrostjo 2 m/s?

B4 Na sliki je prikazana “proga smrti” v zabaviščnem parku. Nariši graf potencialne energije 
glede na tla in graf kinetične energije vdolž proge za voziček z maso 500 kg, ki na začetku 
miruje. Zračni upor in trenje zanemarimo.
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Potencialna energija

Kinetična energija

tla


