
Učenci in učenke lepo pozdravljeni, 

Najprej bi se vam rad opravičil, saj dne, 24. 4. videokonferenca ni delala zaradi tehničnih 

napak.  

V tem dokumentu najdete naloge, ki jih lahko rešite in vam bodo v pomoč, da ne izgubite 

stika s fiziko. Dodatne razlage lahko najdete tudi na iučbenikih, v učbenikih ter v vaših 

zvezkih. 

NALOGE 

1. Imamo 0,1 kg snovi z začetno temperaturo 21 °C. Snovi dovedemo 13020 J toplote, 

pri čemer se segreje na končno temperaturo 52°C. 

a) Za koliko kelvinov smo segreli snov? 

b) Kolikšna je specifična toplota snovi? 

c) Koliko toplote bi morali dovesti, da bi 1 kg te snovi segreli za 3 kelvine? 

2. Z električnim grelcem z močjo 1,5 kW segrevamo 2 litra vode. V kolikšnem času se bo 

voda segrela za 80 K? 

3. Kroglo z maso 25 g ustrelimo v vodo. Hitrost krogle je 250 m/s. 

a) Koliko energije (in katere) ima krogla preden vstopi v vodo? 

b) 60 % energije gre v notranjo energijo krogle. Koliko energije je to? 

c) Za koliko se segreje krogla, če je specifična toplota krogle 500 J/kgK? 

4. Vodni grelec deluje z močjo 1,5 kW. Z njim segrejemo 230 litrov vode iz 21 °C na 59°C.  

a) Koliko toplote pri tem dovedemo vodi in za koliko se spremeni notranja energija 

vode? 

b) Koliko časa traja segrevanje vode? 

5. Peter, ki tehta 60 kg, ima po odrivu s trampolina 720 J kinetične energije. Kolikšno 

višino lahko doseže, če zanemarimo upor zraka?  

Za koliko se poveča prožnostna energija trampolina, ko Peter pade nanj in ga 

ponovno napne?  

6. Kroglica, z maso 10 dag se kotali po klancu (višina je 5m) navzdol. Pri tem se njena 

energija pretvarja iz ene oblike v drugo. 

a) Kolikšna je energija kroglice v zgornji legi, tik preden se spusti po klancu? 

b) Kakšno energijo ima kroglica na sredini klanca? 

c) Kolikšna ja potencialna in kinetična energija na sredini klanca? 

d) Kolikšna je potencialna in kinetična energija kroglice na dnu klanca? 

 

7. Koliko dela opravi električna sila, če je napetost med ploščama kondenzatorja 20000 

V, pri tem pa se med ploščama kondenzatorja prenese 0,004 As naboja? 

8. Skozi žarnico A se v eni uri pretoči naboj 1600 As, skozi žarnico B pa se v petih urah in 

pol pretoči naboj 1650 As. Skozi katero žarnico teče večji električni tok? 

9. Vir napetosti v električnem krogu poganja tok 2,4 A. Napetost vira znaša 4,5 V. V 

kolikšnem času opravi vir napetosti 270 J električnega dela? 



10. Po električnem krogu teče tok 0,6 A. Vir napetosti v 36 sekundah opravi 54 J dela. 

Kolikšna je napetost vira? 

11. Koliko električnega naboja je shranjenega v akumulatorju, če lahko 86 ur poganja 

električni tok 4 A? 

12. Po električnem krogu teče tok 0,6 A. Vir napetosti v 36 sekundah opravi 54 J dela. 

Kolikšna je napetost vira? 

 

13. Izpolni preglednico 

Ime količine Simbol količine Osnovna enota 

Čas   

 m  

Hitrost   

  K 

 P  

Delo   

  A 

 V (velika črka)  

  V (velika črka) 

 v (mala črka)  

 

14.  Zapiši enačbo za izračun kinetične energije in poimenuj količine, ki nastopajo v njej. 

 

15.  Z drevesa pade veja na tla in tam obleži. 

a) Kakšno energijo ima veja na drevesu? 

b) V kakšno energijo se pretvori ta energija, ko veja obleži na tleh? 

 

16. Na stisnjeni vzmeti drži Janja kroglico z maso 80 g. Ko vzmet spusti, šine kroglica 

navpično navzgor in doseže višino 10 m.       

a) S kolikšno hitrostjo je odletela kroglica? 

b) Koliko kinetične energije ima kroglica na višini 8 m? 

 

 

17. Razloži razliko med taljenjem in tališčem. 



18.  Kako imenujemospremembo, ko se kapljevinasto agregatno stanje spremeni v plinasto? 

19.  Razloži kaj pomeni, če toplota prehaja s prevajanjem. 

 

20. Koliko toplote potrebuješ, da segreješ 5 kg bakra iz začetnih 30 °C na končnih 70 °C?

  

Kaj nam pove podatek o specifični toploti bakra? 

 

 

 

 

 

21.  Pri ohlajanju 4 l vode se sprosti 336 kJ toplote. Za koliko kelvinov se je spremenila 

temperatura? 

22.  Z električnim grelcem z močjo 1,5 kW segrevamo 2 litra vode. V kolikšnem času se bo 

voda segrela za 80 K? 

23.  Razloži kaj pomeni, če je palica pozitivno nabita? 

24.  Kdaj je telo električno nevtralno? 

25.  Nariši dva elektrona in s pomočjo električnih silnic prikaži električno polje med njima. 

Kakšna električna sila deluje med njima? 

26.  Razloži razliko med električnimi izolatorji in toplotnimi izolatorji. Za vsak izolator navedi 

tudi primer. 

27.  Skozi žarnico A se v eni uri pretoči naboj 1600 As, skozi žarnico B pa se v petih urah in pol 

pretoči naboj 1650 As. Skozi katero žarnico teče večji električni tok? 

28.  Vir napetosti v električnem krogu poganja tok 2,4 A. Napetost vira znaša 4,5 V. V 

kolikšnem času opravi vir napetosti 270 J električnega dela? 

29. Zapiši enačbo za izračun električne napetosti in poimenuj količine, ki nastopajo v njej. 

 


