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pravilen odgovor

odgovori za sklop AA

Tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje
9. razred

10. marec 2009

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 90 minut. Želimo ti veliko uspeha in osvojitev priznanja. 

S pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla, ki si ga prejel ob prijavi na tekmovanje, 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 državnem tekmovanju.

Sklop A

A1 Opazujemo gibanje štirih teles. Katero se giblje z največjo povprečno hitrostjo?

A  telo, ki opravi v eni minuti 3 km dolgo pot 

B  telo, ki opravi v petih minutah 6 km dolgo pot 

C  telo, ki opravi v petih sekundah 400 m dolgo pot

D  telo, ki opravi v desetih sekundah 200 m dolgo pot

Naloge tega sklopa rešuješ tako, da izmed predlaganih odgovorov izbereš pravilnega in črko pred 
njim prepišeš v tabelo A zgoraj. Pravilen odgovor se točkuje z 2 točkama, nepravilen z 1 negativno 
točko, neodgovorjeno vprašanje pa z 0 točkami.

OBVEZNO PREBERI

Prilepi nalepko s šifro.
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A2 Zakaj kaže Luna Zemlji vedno isti obraz?

A   ker jo gledamo samo ponoči

B   ker je na nebu samo polovico dneva

C   ker se Luna pri enem obhodu okrog Zem-
lje ravno enkrat zavrti okrog svoje osi

D   ker se obe gibljeta z enako hitrostjo

A3 Lesena in železna krogla z enakima polmero-
ma se gibljeta z enako hitrostjo. Izberi pravil-
no trditev:

A   Železna krogla ima večjo kinetično ener-
gijo od lesene.

B   Lesena krogla ima večjo kinetično ener-
gijo od železne.

C   Kinetična energija obeh krogel je enaka, 
ker imata enak polmer.

D   Kinetična energija obeh krogel je enaka, 
ker imata enako hitrost.

BSklop

B1 Miha se s sanmi spusti z vrha hriba, kot kaže slika. Miha skupno s sanmi tehta 60 kg. Sila trenja na 
klancu in tudi na ravnem delu je 220 N.

a) Kolikšna je Mihova kinetična energija skupaj s sanmi, ko se pripelje do dna klanca (do 
točke A)?

2

A4 Tri enake žarnice vežemo, kot kaže slika. 
Skozi žarnico Ž1 teče tok 0,5 A. Kolikšen 
naboj se pretoči skozi žarnico Ž2 v 2 s?

A   0,25 As

B   0,5 As

C   1 As

D   2 As
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b) Koliko metrov od točke A se Miha ustavi?

B2 Pri poletu rakete v Cape Canaveral na Floridi je pod raketnim vzletiščem milijon litrov vode pri 
20 °C, ki je namenjena zvočnemu dušenju pri vzletu. Raketni motorji sprostijo toliko energije, 
da v 13 sekundah od vžiga izpari ves milijon litrov vode.
a) Koliko toplote morajo raketni motorji oddati vodi, da se teh milijon litrov segreje do 

vrelišča?

b) Koliko toplote morajo raketni motorji oddati vodi, da nato milijon litrov še izpari? Za iz-
paritev enega kilograma vode je potrebnih 2,3 MJ toplote.

c) S kolikšno močjo bi delali raketni motorji, če bi se vsa v 13 sekundah sproščena energija 
porabila le za segrevanje in izparevanje vode?
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B3 Na telo z maso 10 kg deluje spremenljiva 
sila, kot kaže graf na desni. 

Če je smer delovanja sile enaka smeri 
gibanja telesa, je sila narisana pozitivno, 
če je sila nasprotna smeri gibanja, pa neg-
ativno.

a) Iz grafa odčitaj potrebne podatke in 
izračunaj pospeške, s katerimi se telo 
giblje v posameznih časovnih obdob-
jih.

Dt [s] a [m/s2]
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20

b) V začetku (t = 0) se telo giblje s hitrostjo 1m/s. Izpolni tabelo in nariši graf hitrosti v odvis-
nosti od časa v = v(t).

t [s] v [m/s]
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c) Kolikšno pot prepotuje telo v 20 sekundah?
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