
Vprašanja FIZIKA 

8. RAZRED 

Količine in merjenje 

1. Naštej nekaj količin! 

2. Kaj ugotavljamo pri merjenju količin? 

3. Kaj potrebujemo za merjenje količin? 

4. Kaj je absolutna napaka? 

5. Kaj je relativna napaka? 

6. Kako računamo pri fiziki z enotami? 

7. Kako zapišemo računski rezultat pri fiziki? 

8. Kaj pomenijo desetiške predpone mega, kilo, mili, mikro? 

9. Kako so se dogovorili glede osnovne enote za merjenje časa? 

10. S katerimi pripravami merimo čas? 

11. Kako so se dogovorili glede izbire osnovne enote za merjenje dolžine? 

12. S katerimi pripravami merimo dolžino? 

13. Kako so se dogovorili za osnovno enoto za merjenje mase? 

14. Kako merimo maso z navadno enakoročno tehtnico? 

15. Povej zakon o ohranitvi mase! 

16. Kakšna je oznaka in enota za merjenje površine? 

17. Opiši načine merjenja površin! 

18. Kakšna je oznaka in enota za merjenje prostornine? 

19. Opiši načine in priprave za merjenje prostornine! 

Vesolje 

1. Kaj je galaksija in kaj jo sestavlja? 
2. Razlika med galaksijo in osončjem. 
3. Kakšna je razlika med planetom, zvezdo in naravnim setelitom? 
4. Naštej planet Osončja. 
5. Kakšne oblike je tirnica planetov, ki krožijo okoli Sonca? Kako jo imenujemo? 
6. Razloži nastanek Sončevega in Luninega mrka. 
7. Kako se lega ozvezdij spreminja med letom? 
8. Kako imenujemo napravo za opazovanje nebesnih objektov? 
9. Kako se orientiramo na nočnem nebu? 
10. Uporaba zvezdne karte.  
11. Kolikšna je hitrost svetlobe? 
12. Kateri planeti se gibljejo okrog Sonca? Kako? (Keplerjev zakon) 
13. *Približno kako daleč so Luna, Sonce, najbližja zvezda (galaksija)? 
14. *Kakšna je enota za merjenje razdalj v vesolju? 



15. *Zakaj Sonce, Luna in zvezde vzhajajo na vzhodu in na zahodu zahajajo? (Katera 
zvezda miruje?) 

16. *Kolikšna je prva kozmična hitrost s katero se mora gibati telo, da ne "pade" več nazaj 
na Zemljo in kolikšna druga, da telo "uide" Zemeljski gravitaciji?  

17. *Kako je z atmosfero na Luni ? 

Gibanje – enakomerno 

1. Kdaj se telo giblje in kdaj miruje? 
2. Kako delimo gibanja glede na obliko tira in kako glede na hitrost? 
3. Kako določimo hitrost pri enakomernem gibanju? 
4. Kaj nam pove hitrost? 
5. Kaj pomeni hitrost 3 m/s (kaj 60km/h)? 
6. Nariši graf odvisnosti poti od časa pri enakomernem gibanju!  
7. Nariši graf odvisnosti hitrosti od časa pri enakomernem gibanju! 
8. Kaj ti pomeni ploščina lika pod grafom v(t)? 
9. Kako izračunamo pot pri enakomernem gibanju? 
10. *Kako izračunamo čas pri enakomernem gibanju? 

Sile 

1. Ob primeru povej, kaj je opazovano telo (sistem) in kaj telo iz okolice? 

2. Izberi opazovano telo in mu določi okolico.  

3. Naštej nekaj primerov sil, ki delujejo ob dotiku dveh teles! 

4. Naštej nekaj primerov sil, ki delujejo na daljavo!  

5. Kakšna je oznaka in kakšna je osnovna enota za silo? 

6. Kako je določena sila 1 N (dogovor)? 

7. Poimenuj sile glede na telesa, ki jih določajo! 

8. Prepoznaj sile po učinkih in naštej nekaj sprememb, ki jih sile povzročajo. 

9. *Katerim spremembam je vzrok sila? 

10. *Kje imajo sile vzrok (izvir)? 

11. Katera telesa so prožna? Naštej nekaj prožnih snovi! 

12. Katera telesa so neprožna? Naštej nekaj neprožnih snovi! 

13. Razvrsti sile med točkovne, ploskovne in prostorske. Nariši! 

14. Kako določimo telesu težišče? Katera sila ima prijemališče v težišču? 

15. Kaj ti pove 1. Newtonov zakon? 

16. Kdaj so sile v ravnovesju? 

17. Kdaj je telo v ravnovesju? 

18. Kaj pravi zakon o vzajemnem učinku (3. Newtonov zakon)? 

19. Kdaj sta dve sili enaki?  

20. Kdaj sta dve sili nasprotno enaki? 

21. Naštej nekaj vrst sil! 

22. Od česa je odvisna sila trenja (od česa ni)? 



23. Od česa je odvisen upor sredstva? 

24. Ali sila trenja in upora vplivata na gibanje? Primer. 

25. Napiši pogoj za ravnovesje sil. 

26. Kaj je vzrok sili teže? 

27. Kako se lahko sila teže spreminja? 

28. Naštej razlike med maso in težo? 

29. S katero pripravo in kako merimo sile? 

30. Kako smo umerili vzmetno tehtnico ali dinamometer? 

31. Kdaj velja Hookov zakon? 

32. Kaj je oz. kaj nam pove Hookov zakon? 

33. Kako rišemo sile? 

34. Katere količine imenujemo vektorje? 

35. Kako seštevamo vzporedne sile? 

36. Katere sile so komponente, kaj je rezultanta? 

37. Kako sestavljamo nevzporedne sile? 

38. Sestavi dve sili z danim vmesnim kotom! 

39. Razstavi dano silo, če sta dani smeri obeh komponent! 

40. *Razstavi silo teže na klancu na statično in dinamično komponento! 

Tlak  

1. Kdaj in kje nastane tlak? 

2. Od česa in kako je odvisen tlak? 

3. Kako izračunamo tlak, če poznamo silo in ploskev? 

4. S katerima enotama merimo tlak? 

5. Kako se razširja tlak po trdnih telesih in kako po tekočinah? 

6. Kakšne razlike poznaš med kapljevinami in plini? 

7. Kako delujejo sile na ploskve (stene posode) zaradi tlaka v tekočinah? 

8. Opiši delovanje hidravlične naprave (npr. hidravlična dvigala, stiskalnice, 

zavore)(Pascalov zakon) 

9. Kaj je hidrostatični tlak? Kaj je vzrok hidrostatičnemu tlaku? 

10. Od česa in kako je odvisen hidrostatični tlak (od česa ni?) 

11. Izračunaj hidrostatični tlak v dani globini z dano specifično težo tekočine? 

12. S čim merimo tlak plinov v zaprti posodi? 

13. Zakaj in kako se lahko zračni tlak spreminja? 

14. Kolikšen je "normalni" zračni tlak? 

15. S čim merimo zračni tlak? 

16. Kaj je vzrok zračnemu tlaku? 

 



Gostota 

 

1. Kako izračunamo gostoto? 

2. Kakšno enoto pri tem dobimo? 

3. Katero telo je homogeno? 

4. Naštej nekaj primerov nehomogenih snovi! 

5. Kako izračunamo specifično težo? 

6. Kakšno enoto dobimo pri tem? 

Vzgon 

1. Zakaj se nam zdijo v tekočino potopljena telesa navidezno lažja? 

2. Kaj je vzrok vzgonu? 

3. Kolikšna je sila vzgona? (Arhimedov zakon) 

4. Kdaj telo plava? 

5. Kaj je areometer, kaj z njim merimo in kako deluje? 

6. Kako izračunamo prostorninski tok, kakšno enoto pri tem dobimo? 

7. Kaj nam pove prostorninski tok, na primer 12 m3/s? 

8. Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po koritih? 

9. Zakaj teče tekočina navzdol? 

10.Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po ceveh (navzgor)? 

11.Od česa in kako je odvisen tlak plina v zaprti posodi? 

 


