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Fizika 8  
Merjenje 
• Pojasniti namen in pomen meritev pri fiziki 
• našteje nekaj fizikalnih količin in navede enote zanje, ter priprave s katerimi jih merimo 
• Merska 
• količina 

• Merska enota • Merska priprava 

• Dolžina • Meter • Merilni trak, kljunasto merilo 

• Čas • Sekunda • Ura 

• Masa • Kilogram • Tehtnica 

• Ploščina • Kvadratni meter • Merilni trak 

• Prostornina • Kubični meter • Merilni trak 

• Hitrost • Meter na sekundo • Merilnik hitrosti 

 
 
Povprečna vrednost meritve 
• izračuna povprečno vrednost meritve 
 
 
 
 
• smiselno zaokroži rezultat meritve – na eno decimalno število 
 
primer:  s= 23,56 m, zaokroženo na eno decimalno vejico s=23,6 m 
 
• zna povedati smisel enotnih merskih sistemov 
•  
• po predponah določi pretvornike in izpelje decimalne merske enote 
Predpone in potence 
ime predpone znak predpone vrednost predpone 

eksa* E 1018 = 1*1e18 

peta* P 1015 = 1*1e15 

tera  T 1012 = 1*1e12 

giga G 10
9
 =       1000 000 000 

mega M 10
6
 =              1000 000 

kilo k 10
3
 =                     1000 

hekto h 10
2
 =                       100 

deka da 10
1
 =                         10 

deci d 10
-1

 =                       0,1 

centi c 10
-2

 =                     0,01 

mili m 10
-3

 =                   0,001 

mikro u 10
-6

 =             0,000001 

nano n 10
-9

 =     0,000 000 001 

piko p 10-12 = 1*1e-12 

3
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femto f 10-15 = 1*1e-15 

ato a 10-18 = 1*1e-18 
 
Masa – m(kg) 
• opredeli maso kot mero za množino snovi 
• navede merske enote za maso in priprave za merjenje tehtnica 
• pove zakon o ohranitvi mase 
 

• če zmešamo kilogram moke in kilogram sladkorja je skupna masa mešanice 2kg 
Dolžina – s (m) 
• našteje priprave za merjenje dolžine in razdalje 

• meter, pomično merilo 
• opredeli meter kot osnovno fizikalno enoto za merjenje dolžine 
Čas – t (s) 
• našteje ponavljajoče se dogodke v naravi, ki so osnova za merjenje časa 

• menjavanje dneva in noči 
• našteje priprave za merjenje časa 

• ura, štoparica 
• opredeli sekundo kot osnovno fizikalno količino za merjenje časa, našteje ostale enote, ter 

jih zna preračunati v osnovno enoto 
• pretvornik 60 

Hitrost – v (m/s) 
• opredeli hitrost kot količnik med potjo in časom 
 






=
s

m

t

s
v  sprememba  km/h v m/s – delimo s 3,6,  

                               m/s v km /h – pomnožimo s 3,6 
• loči enakomerno in neenakomerno gibanje 

• enakomerno ( hitrost  ves  čas gibanja enaka) 
• pospešeno ( hitrost  narašča, se spreminja) 
 

Sile – F (N) 
• našteje nekaj sil, ki jih prepozna po učinku 
• razločuje med silami, ki delujejo ob dotiku, ( sila roke, 

noge) in silami, ki delujejo na daljavo – magnetna sila 
( sila magneta) in sila  teže ( gravitacijska sila) in 
električna sila 

 
• po občutku loči telesa na prožna( po prenehanju delovanja 

sile se vrne v prvotno obliko –goba, vzmet) in neprožna 
( po prenehanju delovanja sile se ne vrnejo v prvotno obliko – 
plastelin, kamen) 

• definira enakost dveh sil, ki delujeta na opazovano telo  
• prepozna med dvema silama večjo silo 
• opredeli enoto za silo – Newton – 1N 
• pove, da je raztezek vzmeti odvisen od sile – Hookov zakon 
• Raztezek je razlika me dolžino neobremenjene vzmeti in dolžino 

obremenjene vzmeti 
• odčita vrednost neznane količine na umeritveni krivulji 
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• loči razliko med maso in težo 
• masa 1kg povzroči težo 10 Newtonov, masa 100g………1N 

• Spreminjanje: masa v kg →pomnožimo z 10, da dobimo silo v N 

• Masa v gramih → delimo s 100 , da dobimo silo N 

Risanje sil 
• Določimo merilo 

• Sila ima prijemališče, smer nakažemo s puščico in velikost – določimo z velikostjo 

vektorja 

• prepozna med dvema silama večjo silo 
 

• predstavi silo z usmerjeno daljico v izbranem merilu 
•  
• opredeli pojem težišča 
• poišče dani sili nasprotno silo 
• določi ali je telo v ravnovesju ali ne 
 
Če je vsota vseh sil na telo enaka 0, potem telo miruje ali se giblje premo in 
enakomerno – 1. Newtonov zakon 

Če prvo telo deluje na drugo z neko silo, potem drugo deluje na prvo z nasprotno 
enako silo – zakon o vzajemnem učinku ali 2. Newtonov zakon 

 

• matematično izrazi pogoj za ravnovesje sil - F1 + F 2 = 0 
• pove, da trenje in upor vplivata na gibanje – ga zavirata 
• pove nekaj primerov, ko na telo delujeta trenje in 

upor 
• trenje zmanjšamo – namažemo smuči 
• trenje povečamo – pozimi imamo zimske 

gume na avtu 
• upor povečamo – jadrnica odpre jadra 
• upor zmanjšamo – vozilo formule 1 

• pove od česa sta odvisni sili trenja in upora 
• določi rezultanto vzporednih sil grafično in 

računsko 
•  

• nevzporedni sili nadomesti z eno samo silo rezultanto - FR 
 
 
• razločuje sestavljanje ali razstavljanje sil 
• razstavi dano silo na dve sili 
• pove, da je pri razstavljanju sil velikost sil odvisna od njunih smeri 
• razloži preproste primere razstavljanja in sestavljanja sil po slikah 
 
 
 
 
 
 

BF
v

MF
v

NFR 800=
v

Merilo: 1cm……200N 
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V=  a*b*c 

• imenuje sile, ki delujejo na klancu in opredeli njihovo smer 
• grafično določi smer sil, ki delujejo na klancu 
 
 
• pove, da telesa delujejo druga na drugo vzajemno 
• razloži preproste primere vzajemnega delovanja sil 
• razločuje zakon o vzajemnem učinku od zakona o ravnovesju 
 
 
Ploščina 
• našteje enote za ploščino in navede njihove pretvornike 
Prostornina 

• našteje enote za prostornino in našteje njihove 
pretvornike – osnovna m3 
 
• pove, da se prostornine različnih snovi 

pri mešanju vedno ne seštevajo 
• opredeli gostoto in merske enote zanjo 
Gostota 






=
3m

kg

V

m
ς  Gostota vode je 1000 kg/ 

m3  
• razločuje homogena in nehomogena telesa 

• homogena imajo enako gostoto po vsem telesu 
• nehomogena – različno gostoto – čokolada Milka ( čokolada + lešniki) 

• izračuna gostoto snovi iz mase in prostornine 
• navede enoto za specifično težo, ter izračuna specifično težo iz dane teže in prostornine 

telesa 
• specifično težo dobimo tako, da gostoto pomnožimo z 10. – specifična teža vode je 

10000 N / m3 

 
• pove kolikšni sta specifična teža  in gostota vode 
Tlak 
• opredeli tlak kot količnik med silo in ploščino ploskve, na 

katero je pravokotna 

===




= SsilaFtlakp
m

N

S

F
p ,,

2
 

• uporabi enoto za tlak N/m2 = 1 Pa, 1 bar je 10 5  Pascal. 
 
• na preprostih primerih pojasni odvisnost tlaka od sile in 

ploskve 
• opredeli tekočine in loči kapljevine in pline po njihovih 

lastnostih 
• pove, da so sile tlaka v mirujoči tekočini pravokotne na 

vsako ploskev 
• pove, da se tlak, ki ga povzroči sila na mirujočo tekočino, 

prenese po vsej tekočini 
• pojasni odvisnost sile od velikosti ploskve pri enakem tlaku 

tekočine 
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Hidrostatični tlak ali tlak zaradi teže tekočine 
• pove, da je tlak v tekočini odvisen od globine in specifične teže tekočine, neodvisen pa 

od oblike posode 

• izračunamo ga  po enačbi  p= δ *h ( Pascal), h – globina, δ-specifična teža tekočine 
• pove, da je tlak v isti globini v vseh smereh enak 
• izračuna tlak v različni globini z upoštevanjem tlaka ob gladini – tlak na gladini je 

100 000 Pa in je enak zračnemu tlaku. 
Zračni tlak 
• pove, da zrak povzroča tlak – zračni tlak z višino pada 
• pove, kolikšen je normalni zračni tlak – 1013 milibarov, če je višji tlak je vreme lepo, če 

je nižji tlak bo slabo vreme 
Vzgon 
• razloži silo vzgona kot rezultanto sil, ki delujejo na potopljeno telo 
• ve, da je sila vzgona enaka teži izpodrinjene tekočine, in pozna 

njeno smer 
• loči, v katerih okoliščinah telo plava, lebdi ali potone, in zna to 

opredeliti s primerjavo gostot  
• če je gostota večja kot gostota vode se telo potopi, če je manjša 

plava, če ima enako gostoto lebdi v vodi 
• prepozna aerometer kot pripravo za merjenje kapljevin 
• izračuna silo vzgona v preprostih primerih 

• F vzg = δ*V, V= Volumen, δ= specifična teža 
 

Delo in energija 

Kinetična energija – Wk (J) 
• opredeli pojave, pri katerih se telesu spremeni kinetična energija 

• Wk ima telo, katero se giblje in je odvisna od njegove mase in 
hitrosti 

• pove izrek o kinetični energiji in ga uporabi 
A= ∆ Wk 

 
Potencialna energija- Wp (J) 
• našteje telesa in pojave, pri katerih se spremeni potencialna energija 
• pove, da je potencialna energija odvisna od  začetne in končne 

točke opazovanega telesa 
• Wp je odvisna od teže in višine 
• Wp = Fg*h 

 
 

Prožnostna energija Wpr (J) 
• našteje telesa in pojave, pri katerih se spremeni prožnostna energija 

• telo ima Wpr če je stisnjeno, upognjeno, napeto  
 
 
Delo – A (J) 
• izračuna delo iz sile in poti, kadar je sila vzporedna s potjo 
• A = F*s ( J ) A-delo, F-sila, s-pot, J - Joule 
• opredeli Joule kot enoto za delo 
• Telo opravi delo 1J, če dela na poti 1m s silo 1N.  
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• pove, da je za opravljanje dela potrebna energija 
• opredeli delo kot enega izmed načinov izmenjave energije med telesi 
• izračuna delo, ki je potrebno za spremembo potencialne energije 

A = ∆ Wp 
• razloži uporabo orodja z izrekom o kinetični in potencialni 

energiji 

A = ∆ Wk + ∆ Wp 
• opiše primere pretvarjanja energije  
 
 
 
Delo z orodji 
 
• delo si olajšamo s pripravami – vzvod, klanec, 

škripec 
Delo z orodji je enako opravljenemu delu brez orodja, 
s tem,  
da s orodjem delamo z manjšo silo, s tem, da opravimo  
večjo pot. 
 
Škripec 
 
• poznamo pritrjeni škripec – da lažje opravimo delo si  
pomagamo s lastno težo 
• gibljivi škripec – delamo s polovico manjšo silo,  
saj se polovica sile razporedi v vrvici 

 
Klanec 
 
• s klancem si olajšamo delo na ta način, da 

delamo z manjšo silo, opravimo pa večjo 
pot, kot če bi breme dvigovali. V obeh 
primerih pa opravim enako delo. 
 

• Delo brez klanca:  
A= Fg*s=20N*0,25m= 5J 
 
• Delo s klancem: 
A=Fv*s=5N*1m = 5J 
 
Vzvod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prožnostna energija se 
pretvori v kinetično 
energijo! 
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Temperatura, notranja energija in toplota 
 
• našteje nekaj fizikalnih lastnosti opazovanega telesa 
• pove, da so lastnosti snovi posledica različne notranje 

zgradbe snovi 
• pove, da so snovi sestavljene iz atomov in molekul 
• pove, da se molekule nenehno gibljejo 
• pove, da med molekulami v trdnih snoveh delujejo privlačne 

sile 
• opredeli temperaturo kot eno izmed količin, ki popisujejo 

stanje opazovanega telesa 
• opredeli osnovno enoto za temperaturo- Kelvin.  
• 0 stopinj Celzija  je 273 Kelvinov. 

• 10 stopinj Celzija je 273K +10= 283 K 
• opiše termometer kot pripravo za merjenje temperature 
• opiše Celzijevo temperaturno lestvico – 0 stopinj ledišče, 

100 stopinj – vrelišče vode 

• pove, da se s temperaturo spreminja prostornina 
opazovanega telesa – izkoriščamo pri termometrih 

• pove, da se s temperaturo spreminja dolžina paličastih 
teles 

 
 
 
Bimetelni trak 

• pojasni delovanje bimetalnega traku in opiše njegovo uporabo 
• sestavljen je iz dveh kovin, kateri se različno raztezata, če 

jih segrevamo. Upogne se vstran od kovine, katera se bolj 
razteza 

 
• našteje vrste termometrov in opiše 

njihovo uporabnost 
• kapljevinski ( alkohol ali živo 

srebro)  
• digitalni 
• bimetalni 
• plinski 

• pojasni tlak plina kot posledico trkov 
molekul ob stene 

• pojasni spremembo tlaka plina, če se 
pri stalni prostornini poveča 
temperatura ali masa plina 

• ve, da prehaja toplota s telesa na telo 
na tri načine: s prevajanjem ( toplota 

se prenese s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo), 
s konvencijo ( mešanjem snovi)  in sevanjem ( sonce seva toploto) 

• ve, od česa je odvisna množina toplote, ki je potrebna za spremembo notranje energije 
telesa 

• opredeli specifično toploto in enoto zanju 
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• specifična toplota nam pove, koliko toplote rabimo, da 

segrejemo 1 kg snovi za 1K. Označimo jo s črko c. Za 

vodo je 4200 J/kg*K 
• ve od česa je odvisna množina toplote, ki je potrebna za 

spremembo notranje energije opazovanega telesa 
• izračuna prejeto ali oddano toploto 

• Q= m*c*∆T, Q-toplota, m-masa, c- specifična toplota, 

∆T- sprememba temperature 
• pove, da z delom lahko dosežemo enako spremembo energije 

kot z dovajanjem toplote 
• našteje primere k z delom povečamo notranjo  energijo 
• izrazi spremembo notranje energije s prejeto ali oddano 

toploto 
• opiše primere pretvarjanja energije 
• pove, da je taljenje in izparevanje povezano s spremembo  

notranje energije pri konstantni temperaturi 
• grafično prikaže spremembo temperature med tališčem in 

vreliščem v odvisnosti od časa 
 
 
• poimenuje temperaturne točke in 

procese povezane s spremembo 
agregatnega stanja snovi 

• izračuna spremembo notranje energije 
pri taljenju in izparevanju iz podatkov v 
tabeli 

• pove, da se notranja energija težko 
pretvarja v druge oblike energije 

• pove, da so sprememba temperature, 
agregatnega stanja in kemijske zgradbe 
snovi povezane s spremembo notranje 
energije 


