
NIT – ponavljanje in preverjanje 
 
Z odgovori na naslednja vprašanja preveri, kako uspešno je bilo tvoje delo. 

Nalog ne tiskaj, shrani jih kot Wordov dokument in jih reši tako, da pravilne 
odgovore  podčrtaš, dopolniš povedi, k sliki pripišeš številko. 

Rešene naloge shrani in pošlji učiteljici. 

  
Ponavljam in preverjam znanje Ime: ___________________ 

Tlak v plinih  

Katere trditve o plinih so pravilne? 

Podčrtaj pravilne odgovore. 

a) Lahko jih stisnemo. 

b) Imajo stalno obliko. 

c) Zasedejo ves prostor, ki ga imajo na voljo. 

d) Lahko jim spreminjamo gostoto. 

e) So brez barve in vonja. 

 

Uredi posode od najnižjega tlaka do najvišjega tako, da številka 1 pomeni najnižji 
tlak, številka 4 pa najvišjega. 

 
 

DRŽI ali NE DRŽI – preberi trditve in ustrezno obkroži. 

a) Če plin ohladimo, ga gre v isto posodo več. 
 

⬤    DRŽI ⬤    NE DRŽI 
 

b) Zaprta plastenka, ki je bila nekaj časa na soncu, se napihne. 
 

⬤    DRŽI ⬤    NE DRŽI 
 

c) Žoga, ki je bila nekaj časa na soncu, se je zmanjšala. 
 

⬤    DRŽI ⬤    NE DRŽI 



Tlak v pnevmatikah različnih prevoznih sredstev se razlikuje. Katero od prikazanih 

ima najnižji tlak? 
 

a) gorsko kolo c) dirkalno kolo 

b) traktor d) osebni avto 

 

Dopolni. 

 

 

 

 

 

 
Manometer na bencinski črpalki je označen s številko _________. Barometer je 
označen s številko _______. Okrogli manometer je označen s številko _________.  
 
 
Zračni tlak 
 
Podčrtaj DRŽI, če je trditev pravilna in NE DRŽI, če je trditev napačna.  

Posledica teže zračne plasti nad nami je zračni tlak. 

⬤    DRŽI ⬤   NE DRŽI 

Z naraščanjem nadmorske višine zračni tlak pada. 

⬤    DRŽI ⬤   NE DRŽI 

Zračni tlak pritiska na stvari iz vseh strani. 

⬤    DRŽI ⬤   NE DRŽI 



Enota za zračni tlak je milibar (mb). 

⬤    DRŽI ⬤   NE DRŽI 

Kje je na isti dan ob istem času višji zračni tlak, na Triglavu ali v Portorožu?  

Pojasni svoj odgovor. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Izberi pravilne trditve. 

a) Zračni tlak v naših krajih je približno 1000 milibarov. 

b) Ob nižjem zračnem tlaku je običajno lepše vreme. 

c) Ob visokem zračnem tlaku je običajno lepše vreme. 

Nad umivalnikom naredi naslednji poiskus. 
V kozarec nalij vodo, ga pokrij s papirjem in previdno obrni. Izberi pravilne trditve. 
 

Razmisli in odgovori. 

 Zakaj voda ne izteka takoj?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

  

 

Še enkrat preglej, shrani in pošlji učiteljici. 


