
Vprašanja FIZIKA  

9.RAZRED 

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? 

Gibanje - pospešeno 

9. Kako izračunamo pospešek?  
10. Kaj nam pove pospešek? 
11. Kaj pomeni pospešek 4 m/s2 ? 
12. Nariši diagram odvisnosti hitrosti od časa pri enakomerno pospešenem 
gibanju! 
13. Kako izračunamo pot pri enakomerno pospešenem gibanju? 
l4. Nariši diagram odvisnosti poti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju! 
15. Kako se giblje telo, če prosto pada? 
16. Kolikšen je približno gravitacijski pospešek?  
17. Kaj je vzrok padanju teles?  
18. Kako se giblje telo, če nanj ne deluje nobena sila, oz. je rezultanta vseh 
zunanjih sil nič? (I. Newtonov zakon o ravnovesju) 
19. Kako se giblje telo, kadar nanj deluje zunanja sila (ali več zunanjih sil, katerih 
rezultanta ni nič) ?  
20. Kakšna je zveza med silo, maso in pospeškom ? (II. Newtonov zakon) 
21. Kolikšna je enota za merjenje sil? 
22. S kolikšno silo F moramo delovati na telo z maso m, da se bo gibalo s 
pospeškom a? 
23. S kolikšnim pospeškom a se giblje telo z maso m, če nanj deluje sila F? 
24. Kdaj telo kroži? 
25. Kaj je vzrok kroženju?  
26. Od česa je odvisna centripetalna sila? 
27. Kaj je obhodni čas?  
28. Kaj nam pove frekvenca kroženja? 
29. Kako izračunamo krožilno hitrost? 

 



Delo in energija 

1. Kdaj delamo v fizikalnem smislu? 

2. Kako so se dogovorili, kako bomo izračunali delo? 

3. Kakšni sta oznaka in enota za delo? 

4. Kakšna je zveza med delom in energijo? 

5. Katero telo ima energijo? Za kaj potrebujemo energijo? 

6. Katere oblike energije poznaš? 

7. Kdaj ima telo kinetično energijo 

8. Od česa je odvisna kinetična energija? 

9. Kaj pravi izrek o kinetični energiji? 

10. Kdaj ima telo potencialno energijo? 

11. Od česa in kako je odvisna potencialna energija? 

12. Kaj pravi izrek o potencialni energiji? 

13. Naštej nekaj preprostih orodij in povej kako z njimi delamo! 

14. Kaj pravi "zlato" pravilo mehanike o delu z orodjem? 

15. Katera telesa in kdaj imajo prožnostno energijo? 

16. Po čem lahko zaznamo spremembo notranje energije telesa? 

17. Povej nekaj primerov energijskih pretvorb! 

18. Kaj pravi zakon o ohranitvi energije? 

19. Kako lahko telesu spremenimo energijo? 

20. Kako lahko telesa med seboj izmenjujejo energijo? 

21. Kaj se lahko zgodi s telesom, če ga segrevamo (ohlajamo)? 

22. Katere vrste termometrov poznaš in kako delujejo? 

23. Kako je Celzius umeril termometer? 

24. Kakšne so oznaka, enota in priprava za merjenje temperature? 

Zgradba snovi 

1. Kateri so kemijsko najmanjši delci snovi? 

2. Iz česa so sestavljene molekule? 

3. Kako si predstavljamo zgradbo atoma? 

4. Približno kolikšen je premer molekule in kolikšna je njegova masa? 

5. Kaj je to difuzija? 

6. Kako si predstavljamo zgradbo trdnih snovi, kapljevin in plinov?  

7. Kakšne so razdalje med molekulami v trdnih snoveh, kapljevinah, ter kakšne so 

v plinih?  

8. Kako lahko spremenimo kinetične energije molekul? 

9. Kaj je posledica sprememb kinetičnih energij molekul? 

10. Kaj je posledica trkov molekul plina? 

11. Kako lahko spremenimo tlak plina? 



Temperatura  

1. Kaj je temperatura? Kako jo označimo in kakšna je osnovna enota? 

2. Katere temperaturne lestvice poznaš? 

3. Kaj so temperaturne spremembe in kaj povzročajo? 

4. Zapiši temperaturo v Kelvinih oz stopinjah Celzija. 

5. Pretvori temperaturo iz Kelvinov v stopinje Celzija in obratno. 

6. Naštej vrste termometrov in opiši njihovo delovanje. 

7. Kaj je bimetal in kje ga uporabljamo? 

Toplota in notranja energija 

1. Po čem (kako) lahko zaznamo spremembo notranje energije telesa? 

2. Kako lahko segrevamo telesa z delom (primeri)? 

3. Kako lahko segrevamo telesa s toploto (primeri)? 

4. Kakšna je oznaka in enota za toploto? 

5. Kdaj prehaja toplota z enega telesa na drugo? 

6. Kolikšna je pri tem sprememba notranje energije enega in drugega telesa? 

7. Koliko J toplote je potrebno, da segrejemo 1 kg vode za 1 stopinjo? Kako še 

drugače imenujemo to (množino) toplote? 

8. Ali se vse snovi enako segrevajo? 

9. Kako izračunamo koliko toplote je potrebno, da segrejemo dano maso snovi za 

določeno število stopinj? 

10. Kaj je kalorimeter? 

11. Kaj pravi zakon o ohranitvi energije? 

12. Kaj je energijski zakon? 

13. Kako imenujemo prehod iz trdnega v kapljevinasto agregatno stanje? 

14. Kako imenujemo temperaturo pri kateri preide snov iz trdnega v kapljevinasto 

agregatno stanje? 

15. Kako imenujemo toploto, ki je potrebna, da se stali 1 kg snovi? 

16. Za koliko se spremeni notranja energija snovi pri taljenju? 

17. Kako imenujemo prehod iz kapljevine v plinasto agregatno stanje? 

18. Kako imenujemo temperaturo, pri kateri preide snov iz kapljevine v plin? 

19. Kako imenujemo toploto, ki je potrebna za izparitev 1 kg kapljevine? 

20. Za koliko se spremeni notranja energija snovi pri izparevanju? 

21. Kako imenujemo prehod iz plinastega agregatnega stanja v kapljevino? 

22. Pri kateri temperaturi preide snov iz plinastega agregatnega stanja v 

kapljevino? 

23. Kaj je potrebno za to, da plin preide v kapljevino? 

24. Kako imenujemo prehod iz kapljevine v trdno snov? 

25. Pri kateri temperaturi preide kapljevina v trdno agregatno stanje? 



26. Kaj je potrebno za prehod iz kapljevine v trdno agregatno stanje? 

27. Kako lahko spremenimo temperaturo tališča in še zlasti vrelišča? 

28. Opiši izhlapevanje in kondenzacijo! 

29. Opiši destilacijo z energijskega stališča! 

30. Kaj je sublimacija? 

31. Od česa vse je odvisna sprememba notranje energije? 

32. Kaj je kurilna vrednost goriv (povej kak primer)? 

33. Kaj je hranilna vrednost hrane (navedi nekaj hranilnih vrednosti živil)? 

34. Kako deluje toplotni stroj? 

35. Kdo, kdaj in kje je izumil prvi uporabni toplotni stroj? 

36. Kaj je bila posledica izuma toplotnega stroja? 

37. Naštej in opiši delovanje nekaterih motorjev z notranjim izgorevanjem! 

Energija 

1. Kdaj ima telo energijo? 
2. Za kaj potrebujemo energijo? 
3. Katero telo ima kinetično energijo? 
4. 0d česa in kako je odvisna kinetična energija telesa? 
5. Kako lahko telesu spremenimo kinetično energijo ? (Izrek o kinetični energiji) 
6. Katero telo ima potencialno energijo?  
7. 0d česa in kako je odvisna potencialna energija telesa ?  
8. Kako lahko telesu spremenimo potencialno energijo? (Izrek o potencialni 
energiji) 
9. Povej in zapiši zakon o ohranitvi energije! 
10. Povej in zapiši energijski zakon! 
11. Kako izračunamo moč (stroja) ? Kakšno enoto pri tem dobimo? 
12. Kaj mi pove moč (motorja) ? Kaj pomeni, da ima stroj moč 750 W ? 
13. Kako izračunamo toplotni tok? Kakšno enoto dobimo pri tem?  
14. Kaj mi pove toplotni tok? Kaj pomeni, da grelec oddaja toplotni tok 750W? 

Mirujoči električni naboj 

1.  Katero telo je naelektreno ali nabito? 
2. Kakšne električne sile delujejo med telesi naelektrenimi z istovrstnimi naboji? 
3. Kdaj se dve naelektreni telesi privlačita ? 
4. Kaj je elektrometer? 
5. Kaj je ploščati kondenzator? 
6. Kaj je influenca? 
7. Kaj je električno polje? 
8. Kaj so električne silnice? 
9. 0d česa in kako je odvisna kapaciteta kondenzatorja? 
10. Kakšna je enota za kapaciteto?  
11. 0d česa in kako je odvisna energija kondenzatorja? 
12. Kaj je električni tok v kapljevinah (elektrolitih)? 



13. Kaj je dioda ? 
14. Kako lahko teče električni tok v vakuumu? 
15. Kaj je električni tok v kovinah (električnih vodnikih)? 
16. Kaj je električni tok v plinih ?  
17. Kateri je najmanjši električni naboj ? 
18. Kdo so nosilci naboja v kovinah, elektrolitih in v plinih? 

Električni tok  

1. Kdaj teče električni tok?  
2. Naštej nekaj izvirov električnega toka! 
3. Naštej nekaj porabnikov (uporov)! 
4. Kaj so prevodniki? Naštej nekaj primerov! 
5. Kaj so izolatorji? Naštej nekaj izolatorjev! 
6. Katere učinke električnega toka poznaš? 
7. S katerimi učinki lahko zaznamo spremembo smeri električnega toka? 
8. Kakšna je razlika med enosmernim in izmeničnim električnim tokom? 
9. Kaj je to usmernik ? 
10. Kako so se dogovorili glede izbire enote za merjenje električnega toka? 
11. Kaj je ampermeter ? 
12. Kako vežemo v električni krog ampermeter ? 
13. Nariši shemo kako izmerimo elektr. tok, ki ga poganja izvir (galvanski člen) 
skozi porabnik (žarnico) 
14. Kaj je varovalka? Kako deluje talilna varovalka? 
15. Kakšna je razlika med zaporedno in vzporedno električno vezavo? 
16. Kako so vezani električni porabniki v stanovanju? 
17. Kaj je s skupnim električnim tokom, če povečujem št. vzporedno vezanih 
porabnikov? 
18. Kakšen tok teče, če povečujem št. zaporedno vezanih porabnikov pri stalnem 
izviru? 
19. Kakšen tok požene skozi porabnik večje število zaporedno vezanih izvirov? 
20. Kakšen tok požene skozi porabnik večje število vzporedno vezanih izvirov? 
21. Kakšen tok teče skozi vse zaporedno vezane električne naprave? 
22. Kolikšen je skupni tok glede na tokove v posameznih vzporedno vezanih 
vejah? 
23. S čim primerjamo električni tok? Komu je podoben električni tok? 
24. Kako izračunamo električni naboj? Kakšno enoto pri tem dobimo? 
25. Ali električni (tok) naboj nastaja v izvirih in ga porabniki porabljajo? 
26. V kolikšnem času se izprazni akumulator 40 Ah , če pustimo prižgane kratke 
luči skozi katere teče tok 5 A? 

Električni upor 

1. Povej Ohmov zakon! Kaj je upor? 
2. Kako izračunamo upor? Kakšno enoto pri tem dobimo?  
3. Kaj nam pove upornost porabnika? Kaj pomeni, da je upor upornika 40 W? 
4. Kolikšen je skupni upor zaporedno vezanih upornikov? 



5. Kako se deli napetost pri zaporedno vezanih uporih ?  
6. Kolikšen je skupni upor vzporedno vezanih upornikov?  
7. Kako se cepi tok pri vzporedno vezanih uporih?  
8. 0d česa in kako je odvisen upor žice ? 

Napetost in električno delo 

1. Kaj pomeni napetost izvira? 
2. S čim in kako merim napetost? 
3. Kako vežemo v električni krog voltmeter? 
4. Nariši shemo kako izmerimo napetost na porabniku (npr. žarnici)! 
5. Kako je z napetostmi pri zaporedno vezanih porabnikih? Kako pri vzporedno 
vezanih? 
6. Čemu je enako električno delo? 
7. Kako so se dogovorili glede enote za merjenje električne napetosti? 
8. Kako lahko izrazimo enoto za delo z enotami za tok in napetost? 
9. Nariši shemo energijske bilance za generator! 
10. Napiši z enačbo energijsko bilanco za elektromotor! 
11. Nariši shemo energijske bilance za termoelement! 
12. Napiši z enačbo energijsko bilanco za galvanski člen! 
13. Nariši shemo energijske bilance pri polnjenju akumulatorja! 
14. Napiši z enačbo energijsko bilanco za praznjenje akumulatorja! 

Magnetno polje in indukcija 

1. Kaj je magnet?  
2. Kako poimenujemo pola magneta? 
3. Katere snovi imenujemo feromagnetne? 
4. Kje (med kom) delujejo magnetne sile? 
5. Kaj je magnetno polje? 
6. Kaj so magnetne "gostotnice" ? 
7. Kako določimo smer magnetnih gostotnic? 
8. Katero magnetno polje je homogeno? 
9. Kaj je tuljava?  
10. Od česa in kako je odvisno magnetno polje tuljave? 
11. Kaj je rele? 
12. Opiši merilnik toka na mehko železo ! 
13. Opiši elektromotor ! Kaj je kolektor? 
14. Kdaj se inducira napetost?  
15. Od česa in kako je odvisna inducirana napetost?  
16. Od česa in kako je odvisna inducirana napetost v tuljavi? 
17. Kaj je induktivnost tuljave? 
18. Kdaj se inducira izmenična napetost? 
19. Iz česa je sestavljen transformator? 
20. Kako deluje transformator? 
21. Za kaj potrebujemo transformator? 


