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Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

V šolskem letu 2014/2015 so DMFA Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub-

ljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ter osnovna šola

Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče organizirali 35. tekmovanje osnovnošolcev v zna-

nju fizike za bronasto, srebrno in zlato Stefanovo priznanje.

Šolskega tekmovanja, ki je bilo 11. februarja 2015, kar je približno en mesec prej

kot običajno, se je udeležilo 4055 učencev osmih razredov (od teh jih je bilo 29 s šol,

kjer poučujejo fiziko s fleksibilnim predmetnikom) in 3851 učencev devetih razre-

dov (od teh jih je bilo 11 s šol, kjer poučujejo fiziko s fleksibilnim predmetnikom).

Vseh udeležencev skupaj je bilo 7906, kar je manj kot lani. Sodelovalo je 435 šol.

Na šolskem tekmovanju so tekmovalci 60 minut reševali teoretične naloge. Podelili

smo 2626 bronastih Stefanovih priznanj. Tekmovanje je organiziralo in izvedlo 540

mentorjev.

Med nalogami na vseh stopnjah tekmovanja so že vrsto let tudi naloge izbirnega

tipa. V kolikšnem deležu so tekmovalci izbirali posamezne odgovore med ponuje-

nimi pri nalogah izbirnega tipa na šolskem tekmovanju, kažeta tabeli spodaj. Ode-

beljeno so zapisani deleži tekmovalcev, ki so izbrali pravilni odgovor. Delež tekmo-

valcev, ki niso odgovarjali, je v stolpcu X. Obširnejšo analizo rezultatov letošnjega

tekmovanja bomo pripravili za prihodnje strokovno srečanje in občni zbor DMFA.

Tu zapišimo le najbolj očitno: objektivno najlažji nalogi sta bili v 8. razredu nalogi

A1(pretvorba iz milj na uro v kilometre na uro) in A2 (povprečna hitrost avta), v 9.

razredu pa naloga A1 (povprečna hitrost avta). Objektivno najtežja naloga je bila v

8. razredu naloga A3 (senci balonov) in v 9. razredu naloga A4 (enota za delo).

8. razred, šolsko tekmovanje 2014/2015

naloga A B C D X

A1 9,24 2,14 85,47 2,76 0,40

A2 2,76 3,35 83,28 10,18 0,42

A3 30,70 45,18 13,34 10,16 0,62

A4 12,10 45,50 22,38 19,18 0,84

A5 5,02 4,55 36,84 52,09 1,52

9. razred, šolsko tekmovanje 2014/2015

naloga A B C D X

A1 1,90 1,15 90,55 6,28 0,13

A2 21,61 61,30 12,89 2,97 1,22

A3 1,61 54,45 41,15 2,47 0,31

A4 56,22 11,98 6,61 24,24 0,94

A5 12,27 9,30 51,80 25,70 0,94
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Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

Področnega tekmovanja se je udeležilo 892 učencev osmih razredov in 854 učen-

cev devetih razredov, od teh je bilo 15 učencev s šol s fleksibilnim predmetnikom.

Vseh udeležencev področnega tekmovanja je bilo 1746. Na tekmovanju so 90 minut

reševali teoretične naloge. Podelili smo 1092 srebrnih Stefanovih priznanj. Področna

tekmovanja so potekala sočasno 27. marca 2015 v 17 regijah po Sloveniji. Organiza-

torji in gostitelji področnega tekmovanja v šolskem letu 2014/2015 so bili:

regija organizator(ica) šola gostiteljica

Celjska regija I Boris Bubik OŠ Livada, Velenje

Celjska regija II Anica Novak OŠ Planina pri Sevnici

Dolenjska regija Peter Jenič OŠ Otočec

in Bela krajina

Domžalsko-kamniška Andrej OŠ Jurija Vege

regija Rous Robida

Gorenjska regija I Katarina Stare OŠ Antona Tomaža Linharta,

Radovljica

Gorenjska regija II Matjaž Pintarič OŠ Škofja Loka-Mesto

Koroška regija Jelka Furman OŠ Muta

Ljubljanska regija I Vesna Harej OŠ Dravlje, Ljubljana

Ljubljanska regija II Margareta OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Obrovnik Hlačar

Ljubljanska regija III Metka Kenda OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana

Mariborska regija I Matej Sužnik OŠ Ljudski vrt Ptuj

Mariborska regija II Davorin Žižek OŠ Voličina

Obalna regija Andreja Smrdelj OŠ Dekani

Pomurska regija Bojana OŠ Sveti Jurij

Škaper Mertelj

Posavska regija Jasmin Ilc OŠ Dobova

Severno-primorska regija Saša Krapež OŠ Draga Bajca Vipava

Zasavska regija Robert Buček OŠ Litija
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Svoj rekord glede števila tekmovalcev, ki so s šolskega tekmovanja napredovali

na področno, je podrla učiteljica Đulijana Juričić iz OŠ Trnovo v Ljubljani. Pred

dvemi leti smo objavili fotografijo njene 20-članske ekipe šolarjev pred odhodom

na področno tekmovanje. Letos se je na področno tekmovanje uvrstilo celo 22 učen-

cev od 54-ih, ki so tekmovali na šolskem tekmovanju. Od 17-ih, ki so se področnega

tekmovanja udeležili, jih je 13 osvojilo srebrno Stefanovo priznanje.

Udeleženci področnega tekmovanja

iz osnovne šole Trnovo v Ljubljani z mentorico.

Državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje je potekalo v soboto, 11. aprila

2015 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za naravoslovje in matematiko v

Mariboru ter na OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v Renčah. Organizirali so ga Barbara

Rovšek, Robert Repnik in Marko Vidmar. Predsednica Državne tekmovalne komisije

je bila Barbara Rovšek. Pri izvedbi tekmovanja so pomagali Vladimir Grubelnik ter

številni študentje ljubljanske in mariborske univerze. Naloge sta pregledala Jurij Bajc

in Zlatko Bradač. Za računalniško podporo tekmovanju je skrbel Matjaž Željko. S

pripravo pripomočkov za eksperimentalne naloge sta se trudila tehnična sodelavca

Goran Iskrić in Otokar Kerševan. Naloge so ocenjevali študentje Pedagoške fakultete

in Fakultete za matematiko in fiziko UL. Neuradne rezultate smo objavili 11. aprila

ob 21. uri, uradne pa 17. aprila.

V Mariboru je na državnem tekmovanju tekmovalo 59 učencev iz 8. razreda in 60

učencev iz 9. razreda. Manjkal je le en učenec od 120 povabljenih. Tekmovalci iz

obeh primorskih regij, Severno-primorske in Obalne, so se tekmovanja udeležili na

osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče. V Renčah je tekmovalo 18 učencev

iz 8. razreda in 18 učencev iz 9. razreda. Manjkal ni nihče od povabljenih tekmoval-

cev. Tekmovanje je organiziral Marko Vidmar. V Ljubljani je na državnem tekmo-

vanju tekmovalo 74 učencev iz 8. razreda in 79 učencev iz 9. razreda. Povabljenih je

bilo 160 tekmovalcev.
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Med državnim tekmovanjem v Ljubljani.
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Med državnim tekmovanjem v Ljubljani.
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Na državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje se je uvrstilo 158 učencev iz

osmih (vsak 26. udeleženec šolskega tekmovanja) in 158 iz devetih razredov (vsak

24. udeleženec šolskega tekmovanja). Državno tekmovanje je trajalo 160 minut. Po-

lovico časa so tekmovalci reševali teoretične naloge, polovico časa pa eksperimen-

talno nalogo. Med obema polčasoma je bil 20-minutni odmor za malico in nabiranje

novih moči.

Od vseh tekmovalcev, uvrščenih na državno tekmovanje, se jih tekmovanja ni

udeležilo le 7 iz 8. razreda in 1 sam iz 9. razreda. V obeh razredih skupaj smo

podelili 108 zlatih priznanj (55 v 8. razredu in 53 v 9. razredu) in 16 nagrad: 5

prvih nagrad, 6 drugih nagrad in 6 tretjih nagrad. Poleg zlatih priznanj so letos

na državnem tekmovanju tekmovalci osvajali tudi srebrna priznanja, podeljena na

državnem tekmovanju. Za osvojitev zlatega priznanja je bilo potrebno zbrati 32 točk

od 58 v 8. razredu in 36 točk od 62 v 9. razredu.

Nagrajenci 35. tekmovanja za Stefanova priznanja v šolskem letu 2014/2015 so:

8. RAZRED

ime šola mentor(ica) nagrada

David Ošlaj OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen 1.

Tevž Lotrič OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar 1.

Bor Gazvoda OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik 1.

Lucijan De Reggi OŠ Lucija Lijana Turk 2.

Leo Ogrizek OŠ Dušana Bordona Vlasta Zrnec 2.

Semedela - Koper

Tadej Strah OŠ Ferda Vesela Anica Vozel 3.

Šentvid pri Stični

Vladimir Smrkolj OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana Sonja Koželj 3.

Maša Žaucer OŠ Poljane, Ljubljana Tatjana Šeruga 3.

9. RAZRED

ime šola mentor(ica) nagrada

Andraž Jelinčič OŠ Danile Kumar, Ljubljana Helena Leskovar 1.

Marko Čmrlec OŠ Dobrepolje Renata Pelc 1.

Tim Kmecl OŠ Domžale Béla Szomi Kralj 2.

Aljaž Simonič OŠ Ljudski vrt Ptuj Jasmina Žel 2.

Jaka Šivavec OŠ Domžale Béla Szomi Kralj 2.

Aleš Globočnik OŠ Šenčur Andreja Jagodic 3.

Jon Judež OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak 3.

Aleks Skok OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar 3.
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Največ tekmovalcev - 6 - je letos na državno tekmovanje v Maribor pripeljal učitelj

Branko Beznec iz osnovne šole Gornja Radgona. Trije so osvojili zlato priznanje.

Mentor in tekmovalci, ki se jim tako reče samo zaradi Mihaela, so se fotografirali v

svoji fizikalni učilnici. Kdo pravi, da fizika ni za dekleta? Z leve stojijo po vrsti Kaja

Blažka Žnuderl, Lena Zorman, Mihael Kolbl, mentor Branko Beznec, Sara Baghriza-

behi, Tanja Holc in Julija Lukovnjak.

Mentor, tekmovalke in tekmovalec iz OŠ Gornja Radgona.

Po 5 tekmovalcev se je državnega tekmovanja udeležilo s treh šol. Učiteljica Sara

Šuštar jih je pripeljala v Renče iz osnovne šole Koper. Na fotografiji so Vid Ibic, Peter

Milivojević, Luka Andrijašič, Leonard Štoka Sedmak in Ana Marija Kodra skupaj z

mentorico Saro.

Tekmovalci iz OŠ Koper.
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Iz osnovne šole Šmihel pri Novem mestu je mentorica Milena Košak na državno

tekmovanje v Ljubljano pripeljala Pijo Kapš, Lovra Žnidaršiča (sedita spredaj) in An-

dreja Pelka, Jona Judeža in Aneja Umka (sedijo zadaj). Jon je osvojil tudi 3. nagrado.

Mentorica je na dosežke ponosna in pravi: ''Učenci so v pridobivanje znanja in na

pripravah za tekmovanje vložili izredno veliko dela, truda in dodatnih ur. Vse to je

bilo poplačano z uvrstitvijo na državno tekmovanje in osvojitvijo treh zlatih Stefa-

novih priznanj ter nagrade.''

Tekmovalci iz OŠ Šmihel pri Novem mestu.

''Zgodovinski'' je tudi dosežek učencev iz osnovne šole Rače: od vsega skupaj 59

učencev, ki na šoli obiskujejo zadnja dva razreda, se jih je 5 uvrstilo na državno tek-

movanje, ki je zanje potekalo v Mariboru. Zadaj sedijo fantje, z leve, Miha Vogrin,

Luka Gačnik in Alen Koren, spredaj pa dekleta Tjaša Hameršak, Špela Kapel in men-

torica Romana Šabeder. Mentorici želimo, da se ji zgodovina še kdaj ponovi.

Tekmovalci iz OŠ Rače.
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Posebno omembo zasluži tudi dosežek učenk z mičkene šole z Otlice; od vsega sku-

paj 8-ih učencev, ki jih je na šoli v 8. razredu, sta se dve učenki, Hana Bizjak in

Simona Velikonja prebili na državno tekmovanje. Na fotografiji sta skupaj z mento-

rico Elvico Velikonja. Odlično opravljeno!

Udeleženki državnega tekmovanja z osnovne šole Otlica z mentorico.

Zanimiv je tudi razplet prav pri vrhu: v 8. razredu smo podelili tri prve nagrade, in

odnesli so jih učenci s treh kranjskih šol: OŠ Stražišče, OŠ Predoslje in OŠ Simona

Jenka Kranj. So se zmenili? Za popolno sliko poskrbi še učenec s četrte skoraj kranj-

ske šole, OŠ Šenčur, ki je v 9. razredu osvojil 3. nagrado. Ker objavljamo ta bilten

pred zaključno prireditvijo, bo fotografija letošnjih nagrajencev objavljena v biltenu

tekmovanja v prihodnjem šolskem letu.
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8. RAZRED, državno tekmovanje

A1 V koordinatnem sistemu sta grafa, ki kažeta,

kako se je lega dveh tekačev spreminjala s časom.

Prvi graf je narisan s polno črto, drugi s pikčasto.

Ali sta bili hitrosti tekačev v katerem od označe-

nih trenutkov enaki?

(A) Da, ob t1. (B) Da, ob t2.

(C) Da, ob t3. (D) Ne. tt1 t2 t3

x

A2 Na sliki sta senci in polsenci dveh balonov na osončenih vodoravnih tleh. Katera

izjava o velikosti balonov je pravilna?

(A) Balon A je opazno večji od balona B.

(B) Balon A je opazno manjši od balona B.

(C) Balona A in B sta približno enako velika.

(D) S slike ne moremo ugotoviti, kateri balon

je opazno večji. A B

A3 Nejc iz Ljubljane in John iz Cape Towna (ki je skoraj na

isti zemljepisni dolžini kot Ljubljana) v Južnoafriški re-

publiki sta 27. marca 2015 hkrati in vsak s svojega konca

Zemlje opazovala prvi lunin krajec. Ob kateri uri sta opa-

zovala in kateri sliki sta videla?

(A) Oba ob 19h, oba sta videla sliko A.

(B) Oba ob 19h, Nejc je videl sliko A, John pa sliko B.

(C) Nejc ob 19h, John ob 7h, oba sta videla sliko A.

(D) Nejc ob 19h, John ob 7h, Nejc je videl sliko A, John pa

sliko B.

A

B

A4 V steklenem akvariju s tankimi stenami je voda. Skozi steno akvarija pošljemo

curek laserske svetlobe tako, da se na vodni gladini popolnoma odbije. Katera

slika kaže pravilno pot curka?

(A) (B) (C) (D)
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A5 Na enem krajišču je drog (narisan z debelejšo sivo črto) vrtljivo vpet v tla, na

drugem krajišču pa z rinke na drogu visi vrv z utežjo. Za ravnovesje poskrbi

dodatna vrvica, narisana s tanjšo sivo črto. Katera slika pravilno kaže sile, ki

delujejo na mirujočo rinko?

b bc

b(A)

b bc

b(B)

b bc

b(C)

b bc

b(D)

B1 Spomni se, da je lahka prečka v vodoravni ravnovesni

legi, ko velja m1 · r1 = m2 · r2, kjer sta r1 in r2 razda-

lji med pritrdiščema vrvic, na katerih visita kroglici z

masama m1 in m2, in osjo, kot kaže slika.

Žiga sestavi model žerjava. Popolnoma togo prečko

na tretjini njene dolžine vrtljivo vpne v stojalo, kot

kaže spodnja slika. Prečka ima maso m = 200 g, dol-

žino 60 cm in povsod enak prečni presek.

m1 m2

r2r1
b bb

os

Predstavljaj si, da je vsa masa prečke zbrana v njenem središču (težišču). Prečko,

ki miruje, drži v vodoravni ravnovesni legi utež z maso mu, ki je obešena na kra-

jišče krajšega dela prečke.

(a) Kolikšna je masa uteži mu?

(b) Na sliko modela žerjava nariši

vse sile na prečko v merilu, v ka-

terem 1 cm pomeni silo 1 N. Sile

poimenuj in označi. mu
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Enačbo za vodoravno ravnovesje zapišemo

bolj splošno s silami. Če delujejo sile pra-

vokotno na prečko, velja (za primer na sliki)

F1 · r1 + F2 · r2 = F3 · r3. Če ima posamezna

sila - npr. F2 - ravno obratno smer od nari-

sane, to upoštevaš v predznaku sile: tedaj ve-

lja F1 · r1 − F2 · r2 = F3 · r3.

b bbb

F⃗1 F⃗2 F⃗3

r1
r2

r3

(c) Žiga utež sname in samo prečko za-

držuje v vodoravni legi tako, da tišči

krajši del prečke v smeri pravokotno

navzdol ali daljši del prečke pravo-

kotno navzgor. Žiga podpre ali tišči

prečko na enem od štirih različnih

mest, ki so označena na sliki. Zra-

ven vsake slike roke zapiši velikost

sile, s katero Žiga na tistem mestu

podpira ali tišči prečko.

F4 =

F3 =

F2 =F1 =

b b b bb b

(d) Sila, ki prečko zadržuje v vodoravni

ravnovesni legi, ni nujno pravoko-

tna na prečko. V tem primeru so s

silami, ki si jih zapisal pri vprašanju

(c), določene velikosti njihovih kom-

ponent, pravokotnih na prečko. Za-

piši velikost sile F ′
1, ki deluje na

prečko v smeri, narisani na sliki. Po-

magaj si z načrtovanjem.

b

F ′
1 =

(e) Žiga pritrdi prečko na stojalo z vr-

vico, kot kaže slika. Kolikšna je sila

Fv, ki napenja vrvico?
b b

(f) Prečka visi na vrvici, s krajišča nje-

nega krajšega dela visi utež z maso

0,3 kg. S krajišča daljšega dela

prečke na levi strani visi breme s

težo 10 N. Kolikšna je sila Fv2, ki na-

penja vrvico?
b
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B2 V medijih so 24. septembra 2011 objavili novico, da so v švicarskem raziskoval-

nem centru CERN v Ženevi izmerili, da se nevtrini zelo verjetno gibljejo s hitro-

stjo, večjo od svetlobne hitrosti v vakuumu. Zapisali so, da so za pot na razdalji

730,000 km med CERN-om in podzemnim detektorjem v Gran Sassu v Italiji nev-

trini potrebovali 60 nanosekund manj, kot za isto prepotovano razdaljo potrebuje

svetloba. Hitrost svetlobe v vakuumu je 299 792 458 m
s

. Pozneje so odkrili napako

v eksperimentu in so novico preklicali.

(a) V kolikšnem času prepotuje svetloba razdaljo med CERN-om in Gran Sas-

som? Odgovor zapiši na 6 mest natančno v enotah ms.

(b) Koliko časa med CERN-om in Gran Sassom, po podatkih iz novice, potujejo

nevtrini?

(c) Kolikšna bi bila hitrost nevtrinov v enotah
m
s

, če bi bila novica resnična, in

za koliko odstotkov bi bila večja od hitrosti svetlobe?

(d) Predpostavi, da v CERN-u kreneta svetloba in nevtrino na pot sočasno. Za

kolikšno razdaljo prehitijo nevtrini svetlobo, glede na podatke v novici?

(e) Razdaljo med CERN-om in Gran Sassom so izmerili tako natančno, da so

se pri tem zmotili za kvečjemu ±20 cm. Čas so merili z atomskimi urami

tako natančno, da so se pri meritvi zmotili za največ ±10 nanosekund. Če

upoštevaš, da so nevtrini opravili pot, ki se za 20 cm razlikuje od 730 km

in da so se pri merjenju časa zmotili za 10 nanosekund, ugotoviš, da bi bila

hitrost nevtrinov vseeno večja od hitrosti svetlobe. Najmanj za koliko
m
s

?

C − eksperimentalna naloga: OMOČENJE

S poskusom razišči, kako hitro voda leze po papirnati brisači.

Pripomočki

− 2,5 cm široki trakovi, izrezani iz papirnate brisače

− štoparica

− ravnilo

− lonček z vodo

− stojalo

− lepilni trak ali kit

− brisače za brisanje mokre mize

Pri poskusu meriš, kako voda omoči trak, izrezan iz papirnate brisače. Eno kra-

jišče traku potopiš v kozarec z vodo in potem meriš razdaljo, do katere prileze

voda v določenem času. Z meritvijo začni takoj, ko krajišče traku potopiš v vodo.
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(a) V kozarec, ki je pritrjen ob rob mize, nalij

vodo. Na mizo položi papirnat trak tako,

da boš lahko ob začetku meritve v kozarec

namestil eno krajišče papirnatega traku.

Merilo postavi vzporedno s trakom. Za-

znamek 0 cm na merilu naj bo ob robu

mize, ob delu traku, ki je pri kozarcu.

Meri, kako se dolžina omočenega dela

traku spreminja s časom. Trenutek t = 0
naj bo tedaj, ko voda po traku prileze do

zaznamka 0 cm. Priporočamo, da izmerke

najprej zapišeš na pomožni list in jih šele

nato vpišeš v razpredelnico v stolpec t↔.

pot (a) ↔ (b) ↕

s [cm] t↔ [s] t↕ [s]

0 0:00 0:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(b) Meritve opravi še s trakom, ki ga obesiš na

stojalo, njegovo spodnje krajišče pa poto-

piš v kozarec z vodo. Ob papirnat trak z

lepilom (ali kitom) na stojalo pritrdi tudi

merilo. Izmerke vpiši v isto razpredel-

nico, v stolpec t↕.
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(c) Izračunaj povprečno hitrost vode v obeh primerih na celotni poti.

v̄↔ = v̄↕ =

(d) Izračunaj hitrost, s katero se po traku

giblje voda na 1. cm poti oziroma na

10. cm poti v posameznem primeru.

v↔ v↕

1. cm

10. cm

(e) V isti koordinatni sistem nariši grafa, ki kažeta, kako se pot, ki jo voda opravi,

ko leze po traku, spreminja s časom v obeh primerih. S sklenjeno črto nariši

graf za trak, ki leži vodoravno na mizi, in s črtkano črto za trak, ki je obešen

na stojalo.

(f) Navedi vsaj dve okoliščini, ki vplivata na to, da pojav v obeh primerih ne

poteka povsem enako.

(g) Navedi vsaj tri okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek pojava, a v našem

primeru na oba vplivajo enako.

(h) Predpostavi, da vode v kozarčku ne zmanjka (ker jo dolivaš). Se lezenje vode

po traku, ki je lahko poljubno dolg (in enkrat visi, drugič pa leži), lahko kdaj

ustavi? Pojasni svoj odgovor za vsakega od obeh primerov.
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9. RAZRED, državno tekmovanje

A1 Hitrost hitrostnih drsalcev se takoj po

startu spreminja premo enakomerno s

predrsano potjo, kot kaže prvi graf.

Pri tem predrsana pot s časom nara-

šča, kot kaže drugi graf. Kateri od gra-

fov na spodnji sliki kaže, kako se s ča-

som spreminja hitrost drsalca?
ts

sv

0 0

t

v

0 0

v

tt t

v v

00

(A) (B) (C) (D)

A2 Nejc iz Ljubljane in John iz Cape Towna (ki je skoraj na

isti zemljepisni dolžini kot Ljubljana) v Južnoafriški re-

publiki sta 27. marca 2015 hkrati in vsak s svojega konca

Zemlje opazovala prvi lunin krajec. Ob kateri uri sta opa-

zovala in kateri sliki sta videla?

(A) Oba ob 19h, oba sta videla sliko A.

(B) Oba ob 19h, Nejc je videl sliko A, John pa sliko B.

(C) Nejc ob 19h, John ob 7h, oba sta videla sliko A.

(D) Nejc ob 19h, John ob 7h, Nejc je videl sliko A, John pa

sliko B.

A

B

A3 Janez je v toplotno izolirano posodo vlil najprej 1 dl vode s temperaturo 5 ◦C in

3 dl vode s temperaturo 9 ◦C. Potem je v posodo dolil še 4 dl vode s temperaturo

16 ◦C. Kolikšna je temperatura vode v posodi na koncu?

(A) 10 ◦C. (B) 11,5 ◦C. (C) 12 ◦C. (D) 14,4 ◦C.

A4 Gostota energijskega toka j je sestavljena fizikalna količina z enoto
W
m2 . Katera je

možna definicija j?

(A) j = A
S (B) j = A

∆t (C) j = ∆W
∆t·S . (D) j = F ·v

∆t
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A5 Na vir napetosti so vezane tri žarnice: Ž1, Ž2 in Ž3. V vezje vežemo še četrto

žarnico Ž4. Najprej jo vežemo, kot kaže slika A, in nato kot kaže slika B. Katera

izjava je pravilna?

Ž1

Ž2

Ž3

Ž4

b b

A

Ž1

Ž2

Ž3

Ž4

b b

B

(A) V obeh primerih se po vezavi žarnice Ž4 skupni tok skozi vir poveča.

(B) V obeh primerih se po vezavi žarnice Ž4 skupni tok skozi vir zmanjša.

(C) Po vezavi žarnice Ž4 se v primeru A skupni tok skozi vir poveča, v primeru

B pa zmanjša.

(D) Po vezavi žarnice Ž4 se v primeru A skupni tok skozi vir zmanjša, v primeru

B pa poveča.

B1 Na vrhu klanca je lahek škripec, prek ka-

terega je speljana lahka vrvica, ki pove-

zuje klado K in utež U1, kot kaže slika.

Klada ima maso m = 3 kg in lahko drsi

po klancu brez trenja.

(a) Klada miruje. Nariši vse sile, ki de-

lujejo na klado, v merilu, v katerem

1 cm pomeni silo 10 N. Sile poime-

nuj in zapiši njihove velikosti.

b

U1

K

(b) Kolikšna je masa uteži m1?

(c) S kolikšnim pospeškom se giblje klada, ko utež U1 zamenjamo z utežjo U2 z

maso m2 = 2 kg?

(d) S kolikšno silo deluje vrvica med gibanjem na klado in s kolikšno na utež

U2?

(e) Gladko podlago, po kateri klada drsi brez trenja, zamenjamo s hrapavo pod-

lago, naklona klanca pa ne spremenimo. Klada, ki je preko škripca povezana

z utežjo U2, na tej podlagi ravno še miruje, ker jo zadržuje največja možna

sila lepenja. Kolikšna je ta največja sila lepenja, ki na klancu lahko deluje na

klado?

(f) Klada na hrapavi podlagi miruje, ko utež U2 zamenjamo z lažjo utežjo U1 in

s še lažjo utežjo U3: kolikšna je najmanjša masa uteži U3, da klada na hrapavi

podlagi miruje?
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(g) Spodnji graf kaže, kako je pospešek klade na klancu, po katerem klada drsi

brez trenja, odvisen od mase uteži. Opremi graf z osjo, ki ni prikazana. Os

označi in napiši skalo. Določi ničlo za obe osi. Upoštevaj, da je pospešek

pozitiven, če je rezultanta sil na klado usmerjena po klancu navzgor, in ne-

gativen, če je usmerjena po klancu navzdol.

g
2

a

+

B2 Komet Čurjumov - Gerasimenko opravi ob-

hod okoli Sonca v 6,5 letih, pri čemer je nje-

gova eliptična tirnica dolga 19,6 astronomskih

enot (a.e.). Tirnica je v merilu narisana na sliki.

Ko je komet najbližje Soncu (ki je na sliki ozna-

čeno s piko), je od njega oddaljen 1,24 a.e.

(a) S kolikšno povprečno hitrostjo se giblje

komet? Izrazi jo v enotah
km
h

.

b

(b) Kolikšna je največja oddaljenost kometa od Sonca? Izrazi jo v astronomskih

enotah.

(c) Ker je tirnica kometa eliptična, njegova hitrost ni stalna. Ko je na kometu

pristajal modul Philae, se je komet gibal s hitrostjo 55 ·103 km
h

glede na Sonce.

Predpostavi, da se je v času pristajanja Philae komet gibal premo enakomerno.

Philae se je od sonde Rosette odcepil 7 ur pred svojim pristankom na kometu

v višini 22,5 km nad kometom. Kolikšna je bila povprečna hitrost modula

glede na komet med spuščanjem na komet?

(d) Kolikšna je bila hitrost Philae med približevanjem kometu za opazovalca, ki

je miroval glede na Sonce? Obkroži pravilni odgovor. Približno

(A) 1 m
s

. (B) 1 000 m
s

. (C) 55 · 103 km
h

. (D) 2 · 55 · 103 km
h

.

(e) Hitrost kometa se na njegovi poti okoli Sonca spreminja. Ko je komet Soncu

najbližje, je hitrost največja, ko je najdlje, je najmanjša (približno 4,5- krat

manjša). Nariši graf, ki približno kaže, kako pot kometa Čurjumov - Gera-

simenko narašča s časom, od trenutka, ko je Soncu najbližje, do trenutka, ko

naredi en cel obhod. Graf ustrezno označi.
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(f) Na grafu in na začetni sliki elipse približno označi eno točko, kjer je bil komet,

ko je imel hitrost 55 · 103 km
h

.

C − eksperimentalna naloga: GALVANSKI ČLEN

Izmeri napetosti galvanskih členov, razišči, kako je napetost člena odvisna od parametrov

člena, poišči pravila za seštevanje napetosti členov in ugotovi, katere barve svetlobo oddaja

tvoja LED dioda.

Pripomočki

− različne elektrode, po 3 (Cu - baker, Zn - cink, Fe - železo)

− 3 plastične posodice − krokodilčki

− vrč z vodno raztopino kuhinjske soli − sveteča dioda (LED)

− voltmeter − žice

Galvanski člen, ki ga izdelaš pri tem poskusu, je

par elektrod, potopljenih v vodno raztopino ku-

hinjske soli. Ko meriš, naj bosta elektrodi vzpo-

redni in naj se ne dotikata. Elektrodi s kroko-

dilčkoma pripni ob steno posodice, elektrodi naj

bosta v posodici.

elektrodi

22



Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

(a) V posodico nalij slanico in vanjo postavi bakreno

elektrodo, ki jo s krokodilčkom pripneš ob steno

posodice. V isto posodico nasproti bakrene elek-

trode pripni z drugim krokodilčkom še elektrodo

iz cinka. Izmeri napetost tako izdelanega galvan-

skega člena. Na sliko posodice z elektrodama

shematično doriši ostale elemente vezja, ki si ga

uporabil za merjenje napetosti. Na sliki označi,

na katera vhoda voltmetra si vezal elektrodi. Cu Zn

Napetost člena (Cu - Zn) je

(b) Izmeri še napetosti galvanskih členov iz

ostalih dveh parov elektrod in ju vpiši v raz-

predelnico.

par elektrod U [V]

Cu - Fe

Zn - Fe

(c) Izpolni razpredelnico s podatki o

napetosti členov iz že opravljenih

in novih meritev. Označi tudi

predznake napetosti: če je pri mer-

jenju napetosti elektroda, zapisana

v sivem stolpcu, vezana na +, je iz-

merjena napetost člena pozitivna,

če je pri merjenju napetosti na + ve-

zana elektroda iz sive vrstice, je iz-

merjena napetost člena negativna.

U [V] Cu Fe Zn

Cu

Fe

Zn

(d) Več galvanskih členov, ki so vezani zaporedno, sestavlja baterijo. Izmeri

skupno napetost dveh galvanskih členov za člene, zapisane v razpredelnici.

Vsak galvanski člen sestavi v svoji posodici in člena potem poveži zapore-

dno. Za kombinacijo členov v drugi vrstici razpredelnice (Cu - Zn) in (Cu -

Zn) nariši shemo celotnega vezja, zraven elektrod napiši simbol elementa, iz

katerega je elektroda. Sistematično upoštevaj vrstni red elektrod.

pari členov U [V]

(Cu - Zn) in (Zn - Cu)

(Cu - Zn) in (Cu - Zn)

(Cu - Zn) in (Fe - Zn)

(Cu - Fe) in (Fe - Zn)

(Fe - Zn) in (Fe - Cu)

(Cu - Fe) in (Zn - Cu)

(Zn - Cu) in (Fe - Cu)
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(e) Zamisli si, da imaš še četrto elektrodo el4 iz neznane snovi. Napetost člena

(el4 - Zn) je 0,2 V. V razpredelnico napiši, kolikšne so pričakovane napetosti

členov v razpredelnici.

členi in zaporedja členov U [V]

(el4 - Fe) in (Fe - el4)

(Cu - el4)

(el4 - Fe)

(Zn - el4) in (el4 - Cu)

(el4 - Fe) in (Fe - Zn) in (Zn - el4)

(el4 - Cu) in (el4 - Zn) in (el4 - Cu)

(f) Uporabi par elektrod, ki da največjo napetost. S poskusom ugotovi, kateri

graf najpravilneje kaže, kako je napetost galvanskega člena odvisna od

(i) razdalje x med (vzporednima) elektrodama, A B C

(ii) površine S dela elektrode, ki je potopljen pod gladino. A B C

Pri zgornjih dveh vprašanjih obkroži črko, ki pripada ustreznemu grafu.

x
S

U U U

x
S

x
S

(A) (B) (C)

(g) Med pripomočki imaš tudi svetečo (LED) diodo. Zapiši njeno številko. Sve-

teče diode se razlikujejo od navadnih žarnic. Sestavi baterijo treh členov in

nanjo priključi diodo tako, da posveti. Kakšne barve je svetloba, ki jo tvoja

dioda oddaja? Nariši celotno vezje z baterijo členov in diodo, označi elek-

trode in zapiši, na katero elektrodo si vezal rdeči priključek diode.

številka diode: barva svetlobe:
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8. RAZRED, rešitve nalog z državnega tekmovanja

V preglednici so zapisani pravilni odgovori na vprašanja iz sklopa A.

A1 A2 A3 A4 A5

B C B D A

A1 Na grafu lege v odvisnosti od časa ponazarja strmina grafa hitrost; strmini obeh

grafov in hitrosti tekačev sta enaki ob t2.

A2 Balona sta približno enako velika in balon B je dlje od tal kot balon A. Slika kaže

balon širine d. Z večanjem razdalje med balonom in tlemi se pas polsence širi,

območje polne sence pa oži.

senca

polsenca

polsenca

d d

d

A

d

B

A3 Prvi krajec je nad obzorjem približno od poldneva do polnoči ne glede na to, od-

kod z zemeljske oble ga opazujemo. Ker Cape Town leži pod južnim povratni-

kom, je John pri opazovanju Lune obrnjen proti severu in vidi zrcalno podobo

Lune (glede na Nejca, ki opazuje Luno proti jugu).

A4 Žarek se pri prehodu skozi tanko steno akvarija iz zraka v vodo lomi proti vpadni

pravokotnici. Na gladini se popolnoma odbije po odbojnem zakonu: vpadni kot

je enak odbojnemu.

A5 Rinka na krajišču droga miruje: vsota sil, ki nanjo delujejo, je nič. Sile se seštejejo

v nič le na sliki (A). Poleg tega sile v vrveh lahko delujejo le vzdolž vrvi in jih le

napenjajo.
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B1 Sile so zapisane z vektorskim znakom, ko je to potrebno. Ko zapišemo oznako za

silo brez vektorskega znaka, to pomeni pozitivno velikost sile, smer upoštevamo

v predznaku.

(a) Predstavljamo si, da je vsa masa prečke m = 200 g zbrana v težišču prečke,

na razdalji r∗ = 10 cm od osi v smeri proti levemu krajišču prečke. Utež z

maso mu je na desnem krajišču prečke v oddaljenosti ru = 20 cm od osi. V

ravnovesju velja m · r∗ = mu · ru, odkoder dobimo mu = 100 g.

(b) Na vodoravno prečko delujejo

tri sile. Izven osi delujeta na-

njo dve sili: na desnem kraji-

šču, v oddaljenosti ru od osi,

prijemlje sila uteži, po veliko-

sti enaka teži uteži ( Fu = 1 N),

v središču prečke, na razda-

lji r∗ = 10 cm od osi proti

levemu krajišču, pa prijemlje

teža prečke Fg = 2 N. V osi,

kjer je prečka vpeta na stojalo,

deluje na prečko sila stojala,

ki uravnoveša prvi dve sili in

meri Fo = 3 N.

F⃗u

F⃗o

F⃗g

(c) Na prečko delujeta izven osi v vsakem primeru dve sili: teža prečke Fg =
2 N, ki prijemlje na oddaljenosti r∗ = 10 cm od osi proti levi, in ena od sil

F1, ..., F4, ki prijemljejo pri r1 = 40 cm, r2 = 20 cm, r3 = 10 cm in r4 = 20 cm.

V skladu s pojasnilom o smereh sil lahko zapišemo enačbe

−F1 · r1 + Fg · r∗ = 0 ,

−F2 · r2 + Fg · r∗ = 0 ,

Fg · r∗ = F3 · r3 ,
Fg · r∗ = F4 · r4 .

Od tod dobimo F1 = 0,5 N, F2 = 1 N, F3 = 2 N in F4 = 1 N.

(d) Sila F⃗ ′
1 prijemlje pri r1 = 40 cm. Na prečko pravokotna komponenta sile F⃗ ′

1

je po velikosti enaka sili F1 v primeru (c), F1 = 0,5 N. Ko narišemo pravoko-

tno komponento sile F⃗ ′′
1 (v poljubnem merilu) in izmerimo dolžino daljice,

ki predstavlja silo F⃗ ′
1, ugotovimo, da je F⃗ ′

1 po velikosti dvakrat tolikšna kot

njena pravokotna komponenta, F ′
1 = 1 N ± 0,1 N.

(e) V tem primeru drži prečko v vodoravni legi vrvica. Ker je kot vrvice glede na

prečko enak kotu, pod katerim je na prečko delovala sila F⃗ ′
1 pri (d), meri sila

vrvice F⃗v dvakrat toliko kot njena pravokotna komponenta. Velikost pravo-

kotne komponente sile F⃗v je enaka velikosti sile F2 = 1 N, ker prijemlje pri

isti oddaljenosti od osi r2 = 20 cm. Velikost sile vrvice je Fv = 2 N.
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(f) Slika kaže sile, ki delujejo na prečko. Sile niso narisane v merilu, njihove

smeri in prijemališča pa so točni.

b

F⃗u1

F⃗v2
F⃗v2⊥

F⃗g

F⃗u2

r1

r2

r∗

r4

Vrvica je na prečko pritrjena v enaki oddaljenosti kot prej, pri r2 = 20 cm.

Utež na desni je od osi oddaljena za r4 = 20 cm, utež na levi za r1 = 40 cm,

teža prečke pa prijemlje pri r∗ = 10 cm od osi. Enačba za ravnovesje prečke

je

Fu2 · r1 − Fv2⊥ · r2 + Fg · r∗ = Fu1 · r4 ,

kjer so sile Fu2 = 10 N, Fu1 = 3 N, Fg = 2 N. Ko v enačbo vstavimo znane

oddaljenosti in sile, dobimo

40N − 2 · Fv2⊥ + 2N = 6N in odtod Fv2⊥ = 18N .

Sila vrvice je po velikosti dvakrat tolikšna kot njena pravokotna kompo-

nenta,

Fv2 = 36N .
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B2 (a) Čas, v katerem svetloba prepotuje pot s = 730,000 km = 730 000 m s hitrostjo

c, je

ts =
s

c
=

730 000m · s

299 792 458m
= 0,002 435 018 s = 2,435 018ms .

(b) Nevtrini isto pot prepotujejo v času tn = ts − 60 ns = 0,002 434 958 s =
2,434 958ms.

(c) Hitrost nevtrinov bi bila

cn =
s

tn
=

730 000m

0,002 434 958 s
= 299 799 845

m

s
,

za faktor

cn
c

=
299 799 845 m

s

299 792 458 m

s

= 1,000 024 641

večja od svetlobne hitrosti c.

To pomeni, da bi bila hitrost nevtrinov za 0,002 464% večja od hitrosti sve-

tlobe.

(d) Glede na podatke v novici nevtrini prehitijo svetlobo za razdaljo, ki jo sve-

tloba opravi v ∆t = 60 ns,

∆s = c ·∆t = 299 792 458
m

s
· 60 · 10−9 s = 17,9875m ≈ 18m .

(e) Manjšo hitrost nevtrinov izračunamo, če je pot nevtrinov krajša in čas po-

tovanja daljši. Da dobimo najmanjšo hitrost nevtrinov cn,min iz podatkov

o meritvah, pri katerih upoštevamo natančnost meritve, vzamemo krajšo

pot s1 = s − 20 cm = 729 999,8 m in daljši čas potovanja t1 = tn + 10 ns

= 0,002 434 968 s. V tem primeru je hitrost nevtrinov

cn,min =
s1
t1

=
729 999,8m

0,002 434 968 s
= 299 798 532

m

s
(± 20

m

s
)

in je še vedno za

cn,min − c = 299 798 532
m

s
(± 20

m

s
)− 299 792 458

m

s
= 6074

m

s
(± 20

m

s
)

večja od hitrosti svetlobe c. V oklepaju je napisana napaka zaradi zaokrože-

vanja pri računanju.
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C Na meritve vplivata vlažnost in temperatura zraka v prostoru.

(a), (b) Primer rezultatov meritev je v razpredelnici. Rezultati, napisani v teh reši-

tvah, se nanašajo na merske podatke v tej razpredelnici.

(c) Povprečna hitrost vode na celotni poti v primeru (a) je

v̄↔ =
s↔
tsk,↔

=
15 cm

415 s
= 0,036

cm

s
,

kjer je s↔ = 15 cm in tsk,↔ = 6 min 55 s = 415 s. Povprečna hitrost vode na

celotni poti v primeru (b) je

v̄↕ =
s↕
tsk,↕

=
10 cm

575 s
= 0,017

cm

s
,

kjer je s↕ = 10 cm in tsk,↕ = 9 min 35 s = 575 s.

(d) Hitrost, s katero se giblje voda po vodoravnem

papirnatem traku na 1. cm poti:

v↔,1 =
s1
t↔,1

=
1 cm

3 s
= 0,33

cm

s
.

kjer je pot s1 = 1 cm in je čas ∆t↔,1 čas, v ka-

terem voda prepotuje 1. cm poti, ∆t↔,1 = 3 s.

Hitrost, s katero se giblje voda po vodoravnem

papirnatem traku na 10. cm poti:

v↔,10 =
s1

∆t↔,10

=
1 cm

34 s
= 0,029

cm

s
.

kjer je pot s1 = 1 cm in je čas ∆t↔,10 čas, v ka-

terem voda prepotuje 10. cm poti, ∆t↔,10 =
3 min 3 s −2 min 29 s = 34 s.

Hitrost, s katero se giblje voda po navpičnem

papirnatem traku na 1. cm poti:

v↕,1 =
s1
t↕,1

=
1 cm

1 s
= 1

cm

s
.

kjer je pot s1 = 1 cm in je čas ∆t↕,1 čas, v ka-

terem voda prepotuje 1. cm poti, ∆t↕,1 = 1 s.

Hitrost, s katero se giblje voda po navpičnem

papirnatem traku na 10. cm poti:

v↕,10 =
s1

∆t↕,10
=

1 cm

205 s
= 0,0049

cm

s
.

kjer je pot s1 = 1 cm in je čas ∆t↕,10 čas, v kate-

rem voda prepotuje 10. cm poti,∆t↕,10 = 9min

35 s −6 min 10 s = 3 min 25 s = 205 s.

pot (a) ↔ (b) ↕

s [cm] t↔ [s] t↕ [s]

0 0:00 0:00

1 0:03 0:01

2 0:09 0:04

3 0:17 0:10

4 0:29 0:25

5 0:46 0:49

6 1:07 1:30

7 1:29 2:35

8 1:58 4:10

9 2:29 6:10

10 3:03 9:35

11 3:41

12 4:20

13 5:09

14 6:01

15 6:55
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(e) Grafa, ki kažeta, kako se pot, ki jo voda opravi, spreminja s časom v obeh

primerih. Graf, narisan s sklenjeno črto, je za vodoravni trak, graf, narisan s

črtkano črto, je za navpični trak.

t [s]

s
[cm]

0 60 120 180 240

2

4

6

8

10

12

b
b
b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b
b

b
b

b
b

b

(f) Okoliščine, ki vplivajo na to, da pojav v obeh primerih ne poteka povsem

enako, so

(i) nagib papirnatega traku: sila teže vode, ki leze po traku, je v prvem

primeru pravokotna na smer gibanja vode, v drugem pa nasprotna smeri

gibanja vode,

(ii) ko trak leži na mizi, je ena stran tesno ob mizi, druga na zraku; ko trak

visi, je na obeh straneh zrak. Od tega je odvisno izhlapevanje vode s

traku,

(iii) smer rezanja trakov iz brisače (dopustna domneva).

(g) Okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek pojava, a v našem primeru vplivajo

na oba enako, so na primer

(i) vlažnost zraka v prostoru, kjer izvajamo poskus,

(ii) temperatura zraka v prostoru, kjer izvajamo poskus,

(iii) vpojne lastnosti papirnate brisače, iz katere je trak izrezan (če bi bila tra-

kova iz različnih brisač ali pa odrezana v različnih smereh),

(iv) različna širina trakov,

(v) različna debelina trakov.

(h) Ko trak visi, se plezanje vode v višino ustavi, ker (kohezijskim) silam med

vodo in vlakni papirnate brisače, ki vlečejo vodo iz kozarca navgor, naspro-

tuje teža. Prej ali slej teža stolpca vode, dvignjenega nad gladino vode v

kozarcu, uravnovesi kohezijske sile.

Tudi ko trak leži vodoravno, se lezenje vode po traku ustavi - voda ne prileze

poljubno daleč, ker neprestano s papirnatega traku tudi izhlapeva, trak se

suši. Izhlapelo vodo v stacionarnem stanju nadomešča novo prispela voda.
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9. RAZRED, rešitve nalog z državnega tekmovanja

V preglednici so zapisani pravilni odgovori na vprašanja iz sklopa A.

A1 A2 A3 A4 A5

C B C C B

A1 Graf v(s) kaže premosorazmerje med hitrostjo in predrsano potjo, kar pomeni,

da lahko hitrost zapišemo kot v = k · s, kjer je k koeficient premega sorazmerja.

Drugi graf podaja odvisnost s(t), in ker sta v in s premo-sorazmerni, velja tudi

v(t) = k · s(t), kar pomeni, da ima graf v(t) enako obliko kot graf s(t).

A2 Prvi krajec je nad obzorjem približno od poldneva do polnoči ne glede na to, od-

kod z zemeljske oble ga opazujemo. Ker Cape Town leži pod južnim povratni-

kom, je John pri opazovanju Lune obrnjen proti severu in vidi zrcalno podobo

Lune (glede na Nejca, ki opazuje Luno proti jugu).

A3 Označimo zmesno temperaturo s Tz. Izmenjavo toplote med deli sistema opišemo

z enačbo

m1 · c · (Tz − T1) +m2 · c · (Tz − T2) +m3 · c · (Tz − T3) = 0 ,

kjer so m1 = 100 g, m2 = 300 g, m3 = 400 g, T1 = 278 K, T2 = 282 K in T3 = 289 K.

Iz enačbe izrazimo Tz,

Tz =
m1 · T1 +m2 · T2 +m3 · T3

m1 +m2 +m3

=

=
0,1 kg · 278K + 0,3 kg · 282K + 0,4 kg · 289K

0,8 kg
= 285K = 12 ◦C .

(V prvi enačbi bi lahko uporabili pri temperaturah tudi enoto ◦C, ker so pomembne

le spremembe temperature in se konstanta 273 K odšteje.)

Nalogo lahko rešimo tudi s sklepanjem po korakih. Najprej zmešamo masi vode

v razmerju 1:3. Interval 4◦ med temperaturama obeh delov vode razdelimo v

enakem razmerju 1:3. Zmesna temperatura je bližje temperaturi vode, ki jo je bilo

na začetku več: 8◦C. Ko primešamo tej vodi enako maso vode z višjo temperaturo,

je končna temperatura na sredini med njima: 12◦C.

A4 Enoti
W
m2 ustreza le količina j = ∆W

∆t·S . Gostoto energijskega toka uporabimo, da

opišemo, koliko energije (na primer z valovanjem, tudi toplote pri prevajanju) se

pretoči skozi (ali vpade na) 1 m2 veliko ploskev v 1 s.

A5 Z zaporedno vezavo dodatne žarnice se skupni upor vezja poveča, tok skozi vir

pa zmanjša ne glede na to, kateremu porabniku v krogu vežemo žarnico zapore-

dno.
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B1 Sile so zapisane z vektorskim znakom, ko je potrebno. Ko zapišemo oznako za

silo brez vektorskega znaka, to pomeni pozitivno velikost sile, smer upoštevamo

v predznaku.

(a) Na klado, ki miruje na klancu, de-

lujejo teža F⃗g (ki jo razstavimo na

pravokotni komponenti F⃗g⊥ in F⃗g∥),

sila vrvice F⃗v in pravokotna sila

podlage F⃗p⊥. Sile so v ravno-

vesju, njihova vsota je nič. Sila

vrvice F⃗v uravnoveša dinamično

komponento teže F⃗g∥, pravokotna

sila podlage F⃗p⊥ uravnoveša sta-

tično komponento teže F⃗g⊥. Veli-

kosti sil določimo z načrtovanjem,

pri katerem sile narišemo v merilu.

Vemo da je Fg = 30 N, dobimo

Fg∥ = Fv = 15 N, Fg⊥ = Fp⊥ =
25 N.

b

U1

F⃗g

F⃗g⊥

F⃗g∥

F⃗p⊥ F⃗v

(b) Na utež U1, ki miruje, delujeta nasprotno enaki teža uteži F⃗gU1 in sila vrvice

F⃗v1. Sila vrvice na utež F⃗v1 je po velikosti enaka sili vrvice F⃗v na klado, Fv1 =
Fv = 15 N. Masa uteži U1 je m1 = 1,5 kg.

(c) Ko utež U1 zamenjamo z utežjo U2 z maso m2 = 2 kg, deluje na sistem klade

K in uteži U2 rezultanta sil, po velikosti enaka razliki med težo uteži FgU2 =
20 N in dinamično komponento teže klade Fg∥ = 15 N. Utež U2 se spušča,

klada K pa se giblje po klancu navzgor s pospeškom

a =
FgU2 − Fg∥

m+m2

=
20N − 15N

3 kg + 2 kg
=

5N

5 kg
= 1

m

s2
.

(d) Na klado in na utež U2 delujeta med njunim gibanjem po velikosti enaki sili

vrvice. Lahko zapišemo 2. Newtonov zakon samo za utež, na katero delujeta

teža in sila vrvice Fv2, m2 · a = FgU2 − Fv2, in dobimo

Fv2 = FgU2 −m2 · a = 20N − 2 kg · 1 m

s2
= 18N .

Če zapišemo 2. Newtonov zakon le za klado, m · a = Fvk − Fg∥, dobimo

Fvk = Fg∥ +m · a = 15N + 3 kg · 1 m

s2
= 18N .

(Vidimo, da res dobimo enaki sili vrvice na utež in klado, Fv2 = Fvk.)

(e) Na hrapavi podlagi sistem miruje. Dokler klada miruje, deluje nanjo sila le-

penja F⃗l, ki je vzporedna s podlago. Ta sila deluje v smeri, ki je nasprotna

smeri, v katero bi se klada premaknila zaradi delovanja vseh ostalih sil. Veli-

kost sile lepenja se do svoje največje možne vrednosti prilagaja ostalim silam
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tako, da je skupna vsota vseh sil na klado enaka 0 - klada miruje. Ko vsota

ostalih sil na klado preseže vrednost, ki jo lahko uravnovesi največja možna

sila lepenja F⃗l,max, se klada premakne.

Obravnavamo mejni primer, ko je sila lepenja na klado največja, Fl = Fl,max,

in sistem klade in uteži U2 miruje. Sila vrvice F⃗ ′
v2 na utež U2 uravnoveša

njeno težo, ki je Fg2 = 20 N, torej velja tudi F⃗ ′
v2 = 20 N. S po velikosti enako

silo Fvk2 = 20 N vleče vrvica na svojem drugem krajišču vzdolž klanca nav-

zgor klado, ki na podlagi miruje. To pomeni, da silo vrvice na klado F⃗vk2

uravnovešata dinamična komponenta teže Fg∥ = 15 N, in največja možna

sila lepenja, Fl,max = 5 N. Sila lepenja na klado je vzporedna s podlago in v

tem primeru usmerjena po klancu navzdol.

(f) Če utež U2 nadomestimo z lažjo utežjo U, ki pa je hkrati še vedno težja od

U1, se sila vrvice zmanjša, a je še vedno večja od dinamične komponente teže

klade. Klada miruje, ker silo v vrvici F⃗vk uravnoveša še sila lepenja F⃗l, ki ima

isto smer kot dinamična komponenta teže, po velikosti pa je zdaj manjša od

največje možne sile lepenja F⃗l,max. Dokler klada miruje, velja Fg∥+Flep = Fvk.

Če je masa uteži U manjša od mase uteži U1, pa deluje na klado sila lepenja

(dokler klada miruje) v smeri, ki je nasprotna smeri dinamične komponente

teže in pomaga sili vrvice F⃗vk to komponento teže uravnovesiti. Dokler klada

miruje, velja Fg∥ = Fvk + Flep. Ker je največja možna sila lepenja po velikosti

enaka 5 N, vidimo, da je najmanjša sila vrvice Fvk, ki skupaj s silo lepenja še

zagotavlja mirovanje klade, po velikosti enaka 10 N. Taka sila vrvice ustreza

uteži U3 z maso 1 kg.

(g) Graf:

g
2

a

0

-
g
2

mU [kg]

+

+

+
1,5

V skrajnem primeru, ko je masa uteži zelo majhna, mU → 0 (ali ko uteži

sploh ni), na klado vzdolž klanca deluje rezultanta vseh sil, ki je kar enaka

dinamični komponenti teže F⃗g∥, ki meri pol teže. Klada drsi po klancu nav-

zdol s pospeškom −1
2
g, ker upoštevamo dogovor o predznaku pospeška a

glede na smer gibanja klade. Zdaj lahko narišemo vodoravno os na sredini

med vrednostjo pospeška pri mU = 0 in vrednostjo 1
2
g, označeno na nav-

pični osi. Kjer graf seka vodoravno os, velja a = 0, klada miruje (ali se giblje

premo enakomerno): taka vrednost pospeška utreza primeru z utežjo U1, ki

ima maso m1 = 1,5 kg (glej vprašanje (b)).
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B2 (a) Povprečna hitrost kometa je

v̄ =
s

t0
=

19,6 a.e.

6,5 let
=

19,6 · 150 · 106 km

6,5 · 365 · 24h
= 51,6 · 103 km

h
.

(b) Tirnica kometa je v merilu narisana

na sliki. Razdalja med točko S, ki

označuje lego Sonca, in točko B,

ki je Soncu najbližje, meri na sliki

1 cm, kar ustreza v naravi razda-

lji 1,24 a.e. Razdalja med točko, ki

označuje lego Sonca, in točko D, ki

je od vseh točk na tirnici najdlje od

Sonca, meri na sliki 4,6 cm± 0,1 cm,

kar ustreza v naravi razdalji rmax =
(4,6 ± 0,1) · 1,24 a.e. = 5,7 a.e. ±
0,1 a.e.

b b BD
S

T1

T2

bb

b

b

(c) Povprečna hitrost modula med pristajanjem na kometu je bila glede na ko-

met

v̄P =
h

tp
=

22,5 km

7h
= 3,2

km

h
= 0,9

m

s
.

(d) Pravilni odgovor je (C). Modul se med približevanjem kometu giblje glede

na komet z majhno hitrostjo 0,9 m
s

, skupaj s kometom pa se gibljeta glede na

Sonce s hitrostjo kometa 55 · 103 km
h

.

(e) Graf na sliki (črna sklenjena debelejša črta) približno kaže, kako pot kometa

narašča s časom med enim kometovim obhodom Sonca. Trenutek t = 0 je

tedaj, ko je komet Soncu najbližje. Na sliki pri vprašanju (b) je ta lega ozna-

čena s točko B. V okolici te točke je hitrost kometa največja, kar se pozna v

strmini grafa: graf je v B najbolj strm. Komet ima najmanjšo hitrost v legi, ki

je na sliki pri (b) označena s točko D, ki leži na polovici poti (sD = 9,8 a.e. in

t1/2 = 3,25 let), ki jo komet opravi v enem obhodu. Graf je v D najpoložnejši.

Če bi koordinatno izhodišče postavili v točko D, bi bil graf poti kometa v

odvisnosti od časa s(t) liha funkcija.

34



Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

0 1 2 3 4 5 6

5

10

15

20

s [a.e.]

t [leto]
t1/2

D

B

B

T2

T1

b

b

b

b

b

(f) Točki T1 in T2, v katerih bi lahko bil komet, ki se je v obdobju pristajanja mo-

dula gibal glede na Sonce s hitrostjo 55 · 103 km
h

, sta označeni na grafu pri

vprašanju (e). Hitrost kometa je bila tedaj nekoliko večja od njegove pov-

prečne hitrosti v̄, ki jo ponazarja strmina daljice (rdeča črtkana črta), ki pove-

zuje točki B na grafu. Na grafu s(t) najdemo dve točki, v katerih je trenutna

hitrost kometa (ki jo ponazarja strmina tangente na graf v teh točkah, tan-

genti sta narisani z rdečo črto) malce večja od povprečne hitrosti kometa. Ti

dve točki sta približno (glede na graf) po času eno leto oddaljeni od točke B,

po poti pa za četrtino celotnega obhoda (5 a.e.). Prikazani sta na sliki pri (b).
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C Rezultati v teh rešitvah se nanašajo na primer meritev.

(a) Napetost člena (Cu - Zn) je U1 = 0,8 V ± 0,1 V.

Vezavo pri merjenju napetosti člena kaže slika.

(b) Napetost preostalih dveh parov galvanskih čle-

nov je zapisana v razpredelnici.

par elektrod U [V]

Cu - Fe U2 = 0,3± 0,1

Zn - Fe U3 = 0,5± 0,1
Cu Zn

V
+

(c) Napetost galvanskih členov (upoštevamo dogovor o predznaku napetosti):

U [V] Cu Fe Zn

Cu 0± 0,01 0,3± 0,1 0,8± 0,1

Fe −0,3± 0,1 0± 0,01 0,5± 0,1

Zn −0,8± 0,1 −0,5± 0,1 0± 0,01

U [V] Cu Fe Zn

Cu 0 U2 U1

Fe −U2 0 U3

Zn −U1 −U3 0

Izmerjena napetost člena, v katerem sta elektrodi iste vrste elektrodi, je pri-

bližno 0V. Odstopanje dobimo zaradi nečistoč na elektrodah. Napetost člena

(el1 - el2) je po velikosti enaka, po predznaku pa nasprotna napetosti člena

(el2 - el1). Tega ne moremo izmeriti z voltmetri, ki imajo ničlo pri strani.

Vemo, da se izmerjeni napetosti spremeni predznak, če obrnemo priključka

na voltmetru.

(d) Izmerjene napetosti dveh zaporedno vezanih členov so v razpredelnici.

pari členov U [V] U

(Cu - Zn) in (Zn - Cu) 0± 0,1 U1 − U1 = 0

(Cu - Zn) in (Cu - Zn) 1,6± 0,2 U1 + U1 = 2U1

(Cu - Zn) in (Fe - Zn) 1,3± 0,2 U1 + U3

(Cu - Fe) in (Fe - Zn) 0,8± 0,1 U2 + U3

(Fe - Zn) in (Fe - Cu) 0,2± 0,1 U3 − U2

(Cu - Fe) in (Zn - Cu) −0,5± 0,1 U2 − U1

(Zn - Cu) in (Fe - Cu) −1,1± 0,2 −U1 − U2
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Slika kaže vezje z dvema zaporedno veza-

nima členoma (Cu - Zn) (2. vrstica meritev

v razpredelnici).

Vrednosti izmerjenih napetosti pri tej na-

logi se morajo ujemati z napetostmi, izmer-

jenimi pri nalogah (a) in (b) (in zapisanih v

razpredelnico pri (c)).

Cu Zn Cu Zn

V
+

(e) Napetost člena (el4 - Zn) označimo z U4 = 0,2 V. Pričakovane vrednosti na-

petosti členov in zaporedij členov so zapisane v razpredelnici:

členi in zaporedja členov U [V] U

(el4 - Fe) in (Fe - el4) 0 U4 − U4 = 0

(Cu - el4) 0,6± 0,1 U1 − U4

(el4 - Fe) −0,3± 0,1 −U3 + U4

(Zn - el4) in (el4 - Cu) −0,8± 0,1 −U1

(el4 - Fe) in (Fe - Zn) in (Zn - el4) 0 U4 − U3 + U3 − U4 = 0

(el4 - Cu) in (el4 - Zn) in (el4 - Cu) −1,0± 0,2 2(U4 − U1) + U4

Uvidimo pravilo za seštevanje napetosti galvanskih členov, ki ga lahko eno-

stavno ponazorimo z diagramom.

U1=U2+U3

U3U2

Cu ZnFe el4

U4−U4 + U3

bb

bbb

bbb

(f) Napetost galvanskega člena ni odvisna od razdalje med elektrodama x in ni

odvisna od površine S dela elektrode, ki je potopljen pod gladino. Pri obeh

podvprašanjih je pravilen odgovor C.

(g) Največjo napetost baterije galvanskih členov dobimo, če vežemo zaporedno

tri enake člene, ki dajo posamezno največjo napetost. V našem primeru so to

členi (Cu - Zn). Na to baterijo členov priključimo diodo, ki je asimetrična. Če

vežemo priključek diode, označen z rdečim lakom, na Cu elektrodo, dioda

sveti, če vežemo ta priključek diode na Zn elektrodo, dioda ne sveti.
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8. RAZRED

ime šola mentor(ica)

Jure Abram OŠ Cerkno Marija Urh Lahajnar

Luka Andrijašič OŠ Koper Sara Šuštar

Maj Antončič OŠ Lava, Celje Aleš Videnšek

Matic Arko OŠ Tabor Logatec Vesna Strle

Brina Avsec OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar

Gabrijel Bartol OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok Mira Krže

Jaka Baš OŠ Ivana Skvarče, Zagorje Vanja Celestina

Sabina Belaj OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Veronika Pajk

Aleš Belšak OŠ Venclja Perka, Domžale Ida Vidic Klopčič

Nejc Bergant OŠ Dobravlje Stanko Čufer

Hana Bizjak OŠ Otlica Elvica Velikonja

Lenart Bučar OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje Mateja Pogorelc

Maja Budna OŠ Adama Bohoriča Brestanica Marjanca Penič

Žan Celcar OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova Jelka Žurman

Matjaž Čelan OŠ Gorica, Velenje Zvonko Kramaršek

David Črtalič OŠ Grm, Novo mesto Tina Gimpelj

Lucijan De Reggi OŠ Lucija Lijana Turk

Iza Drakslar OŠ Šenčur Andreja Jagodic

Maja Farazin OŠ Jakobski Dol Stanislav Gerečnik

Hana Fatur OŠ Vrhovci, Ljubljana Tanja Župec Dečman

Martin Fister OŠ Naklo Špela Knez

Nejc Flajšar OŠ Muta Jelka Furman

Maruša Florjančič OŠ Šmartno v Tuhinju Iva Žumer

Nika Frelih OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled Helena Vojvoda

Luka Gačnik OŠ Rače Romana Šabeder

Alen Gazdag OŠ Turnišče Bojan Jandrašič

Bor Gazvoda OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik

Alekseja Gorenšek OŠ Koroški jeklarji, Ravne Marija Čoderl

Jernej Goropečnik OŠ Dragomelj Špela Lebeničnik

Luka Grbec OŠ Brinje Grosuplje Barbara Švarc Fajdiga

Gaja Gregorc OŠ Matije Valjavca, Preddvor Tina Bohinc

Jurij Grohar OŠ Draga Bajca Vipava Saša Krapež

Luka Hadl OŠ Center, Novo mesto Gregor Žagar

Anamarija Hauptman OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji Bojan Bric

Lara Heric OŠ Pesnica Slavica Velički

Staš Horvat OŠ Gorišnica Bojan Lubaj

Vid Hudoklin OŠ Kašelj Tanja Žontar

Vid Ibic OŠ Koper Sara Šuštar

Ana Intihar Marulc II. OŠ Celje Primož Hudi
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ime šola mentor(ica)

Tjaša Jecl OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer

Zala Jelinčič OŠ Jožeta Krajca, Rakek Irena Mele

Tina Jurkošek OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje Dejan Zupanc

Špela Kapel OŠ Rače Romana Šabeder

Pija Kapš OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak

Ian Kesar OŠ Mirana Jarca, Ljubljana Andrej Nardin

Aljaž Klavžar OŠ Kozje Tomaž Kranjc

Jan Klemenc OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin

Marija Klemenčič OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka Uroš Medar

Jure Kobal OŠ Pirniče Alenka Kuhar

Nika Kobetič OŠ Rodica, Domžale Martin Mah

Jan Kocet OŠ Bogojina Dušan Nemec

Rok Kocjančič OŠ Prežihovega Voranca, Polonca Štefanič

Ljubljana

Mihael Kolbl OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Matej Kompara OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Sašo Žigon

Janez Koprivec OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Maša Tramte

Sebastjan Kordiš OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka Majda Jeraj

Alen Koren OŠ Rače Romana Šabeder

Tim Korošec Vobovnik OŠ Toneta Čufarja Maribor Andreja Ferk

Luka Korotaj OŠ Martina Konšaka Maribor Alenka Protner

Matic Kostantino OŠ Šempas Jasna Kovačič

Katja Krupenko OŠ Vižmarje-Brod Urška Gašperšič

Gregor Kržmanc OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Maša Tramte

Jan Kukavica OŠ Gustava Šiliha, Velenje Karin Sirovina Dvornik

Patrik Kušter OŠ Trbovlje Vesna Lindič

Jan Kuzma OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana Maja Jug

Tijana Leban OŠ Idrija Anja Vencelj

Neža Leskošek OŠ Griže Ivan Pišek

Jan Ljubič OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar

Tevž Lotrič OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar

Mia Malinger OŠ Frana Kranjca, Celje Janja Rotovnik

Aleš Marko OŠ Pesnica Slavica Velički

Nika Marolt OŠ Mengeš Jože Kosec

Katarina Maršič Zavod sv. Stanislava, Martin Čokl

OŠ Alojzija Šuštarja

Matej Medved OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji Bojan Bric

Naja Metelko OŠ Jakoba Aljaža Kranj Martina Šubic

Tajda Mezek OŠ Škofljica Majda Golc

Peter Milivojević OŠ Koper Sara Šuštar

Svit Mlakar OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana Miloš Kovič

Aljoša Mlinarič OŠ Radenci Anica Černčec

Tadej Mlinšek OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Andreja Žužel
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ime šola mentor(ica)

Adam Modic OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana Petra Rotar

Pablo Mohr OŠ Draga Kobala, Maribor Rafaela Voglar

Leo Ogrizek OŠ Dušana Bordona Vlasta Zrnec

Semedela - Koper

Ana Opalič OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer

Maša Orelj OŠ Šentvid Jaka Saje

David Ošlaj OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen

Nejc Parkelj OŠ narodnega heroja Bojan Mlakar

Maksa Pečarja, Ljubljana

Gorazd Perhoč OŠ Turnišče Bojan Jandrašič

Maj Perko OŠ Metlika Jože Vraničar

Aljaž Perovšek OŠ Antona Globočnika Postojna Milena Marković

Vid Peršak OŠ Lenart Daniel Divjak

Dora Pestotnik Stres OŠ Trnovo, Ljubljana Đulijana Juričić

Zala Petauer OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer

Maruša Petrovčič OŠ Idrija Anja Vencelj

Nik Pintarič OŠ Benedikt Jelka Pulko

Erazem Pivk OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik

Primož Pliberšek OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec Marijan Krajnčan

Špela Poljšak OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar

Miha Pongračič OŠ Adama Bohoriča Brestanica Marjanca Penič

Miha Potočnik OŠ Bojana Ilicha, Maribor Franci Klasinc

Brina Prah OŠ narodnega heroja Rajka Helena Derstvenšek

- PŠ Dol pri Hrastniku

Maj Prelog OŠ Ivana Cankarja Ljutomer Samo Zanjkovič

Sven Pungartnik Rauter OŠ Frana Roša, Celje Bojana Zorko

Ema Purkart OŠ Log - Dragomer Petja Pompe Kreže

Jan Purnat OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad Dušanka Colnar

Ana Rak OŠ Mozirje Jana Pahovnik

Matic Rakušček OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid Martina Zorč Melinc

Klemen Ramšak OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana Sonja Koželj

Nina Razgoršek OŠ Ljubečna Darja Potočnik

Matevž Rezman Tasič OŠ Radlje ob Dravi Veronika Pažek

Vid Rigler OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Veronika Pajk

Špela Rojc OŠ Vojnik Tatjana Hedžet

Leon Rupreht OŠ bratov Polančičev Maribor Mladen Tancer

Metka Rus OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik

Jernej Simončič OŠ Šentjernej Roman Turk

Luka Skeledžija OŠ Kašelj Tanja Žontar

Tadej Skok OŠ Ivana Roba, Šempeter Alenka Uršič

Vladimir Smrkolj OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana Sonja Koželj

Vid Sojer OŠ Brezovica pri Ljubljani Alenka Doria Peternel
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ime šola mentor(ica)

Brin Soko OŠ Notranjski odred Cerknica Ana Turk

- P 11. maj, Grahovo

Job Stopar OŠ Naklo Špela Knez

Tadej Strah OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Anica Vozel

Martin Straus OŠ Idrija Anja Vencelj

Gašper Struna OŠ Stična Suzana Klopčič

Martin Šifrar OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar

Simon Šipec JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina Saša Silič

Primož Škafar OŠ Odranci Vera Juhnov

Žiga Škalič OŠ III Murska Sobota Slavko Sapač

Maruša Škufca Kalin OŠ Šentjernej Roman Turk

Nika Špajzer OŠ narodnega heroja Rajka Janko Slapničar

Hrastnik

Lora Štravs OŠ Železniki Anka Arko

Timotej Šuman OŠ Lenart Daniel Divjak

Gal Terzer OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana Urška Lun

Nina Težak OŠ Metlika Jože Vraničar

Tadej Tinta OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Simona Trček

Luka Tovornik OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana Stane Erčulj

Vid Treven OŠ Žiri Mateja Leskovec

Sebastijan Trojer OŠ Simona Kosa, Podbrdo Nina Kožar Mencinger

Anej Umek OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak

Nejc Uršič OŠ Stranje Eva Grčar

Simona Velikonja OŠ Otlica Elvica Velikonja

Lovro Verk OŠ Prežihovega Voranca, Karolina Onič

Maribor

Domen Vogrin OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze

Miha Vogrin OŠ Rače Romana Šabeder

Rok Vohar OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici Peter Korošec

Gašper Zdovc OŠ Franja Goloba Prevalje Samo Lipovnik

Jan Zorec OŠ Lucija Lijana Turk

Luka Žabkar OŠ Rodica, Domžale Darja Žankar

Maša Žaucer OŠ Poljane, Ljubljana Tatjana Šeruga

Jan Žekar OŠ Slivnica pri Celju Alenka Polenšek

Eneja Žerovnik OŠ Ivana Babiča-Jagra, Marezige Suzana Lisjak

Hana Marija Žibert OŠ Karla Destovnika-Kajuha Albina Rak

Šoštanj

Žan Žnidar OŠ Naklo Špela Knez

Zala Žnidarič OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar

Lovro Žnidaršič OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak

Kaja Blažka Žnuderl OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Teja Žugman OŠ Destrnik-Trnovska vas Dragica Pešaković

Martin Žust OŠ Rovte Gregor Udovč
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9. RAZRED

ime šola mentor(ica)

Maj Andrejč OŠ III Murska Sobota Miran Podojsteršek

Jan Anžlovar OŠ Trebnje Andrej Anžlovar

Jadran Avsenak OŠ Škofljica Majda Golc

Sara Baghrizabehi OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Andrej Belcer JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina Saša Silič

Miha Berk Bevc OŠ Lesično Milena Grobelšek

Filip Bezjak OŠ Gorišnica Bojan Lubaj

Klemen Bogataj OŠ Poljane Edi Bajt

Rok Bojanić OŠ Simona Jenka, Smlednik Alenka Kuhar

Dominik Božič OŠ Log - Dragomer Petja Pompe Kreže

Matej Brodnik OŠ Dobrepolje Renata Pelc

Karin Cerovšek OŠ Antona Bezenška Frankolovo Branko Sušak

Špela Cestnik OŠ Trbovlje Vida Kovačič

Chris Černe OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Marko Vidmar

Renče

Ana Česnik OŠ Franca Rozmana Staneta, Petra Košir

Ljubljana

Marko Čmrlec OŠ Dobrepolje Renata Pelc

Aleks Čoklc II. OŠ Celje Primož Hudi

Gašper Čopi OŠ Franceta Bevka, Tolmin Petra Drnovšček

Urban Dejak OŠ Simona Jenka Kranj Lea Janežič

Filip Jakob Demšar OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana Miloš Kovič

Boštjan Dobnikar OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec

Žan Dobrovnik OŠ Leskovec Marija Tomšič

Ana Meta Dolinar OŠ Danile Kumar, Ljubljana Helena Leskovar

Staš Dolinšek OŠ Kamnica Danilo Zagernik

Sašo Domadenik OŠ Fram Valerija Vodopivec

Niko Farič OŠ Bakovci Slavko Car

Neja Fazarinc OŠ Kolezija, Ljubljana Tatjana Ponikvar Lazič

Aljaž Flis OŠ Preserje Helena Šuštar

Samo Fučka OŠ Dobravlje Stanko Čufer

Aleš Gartner OŠ Križevci Lenart Barat

Tadej Glinšek OŠ Gustava Šiliha, Velenje Karin Sirovina Dvornik

Aleš Globočnik OŠ Šenčur Andreja Jagodic

Gregor Gros JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina Jelka Županec

Dren Gruden OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Veronika Pajk

Tjaša Hameršak OŠ Rače Romana Šabeder

Tanja Holc OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Vid Homšak OŠ Bojana Ilicha, Maribor Martin Knuplež

Tadej Hrovat OŠ Antona Tomaža Linharta Katarina Stare

Radovljica
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ime šola mentor(ica)

Jožef Ilija OŠ Dob Ksenija Božak

Gašper Irman OŠ Mozirje Jana Pahovnik

Gaja Jamnik OŠ Livade, Izola Suzana Pušnik

Miha Jan OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled Helena Vojvoda

Tea Jeličić OŠ Brežice Breda Majcen

Andraž Jelinčič OŠ Danile Kumar, Ljubljana Helena Leskovar

Jon Judež OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak

Neža Kasnik OŠ Koroški jeklarji, Ravne Marija Čoderl

Luka Kavčič OŠ Staneta Žagarja Kranj Neva Pogačnik

Klemen Keršič OŠ Antona Ingoliča David Vodušek

Spodnja Polskava

Matic Klopčič OŠ Franceta Bevka, Ljubljana Andreja Pagon

Tim Kmecl OŠ Domžale Béla Szomi Kralj

Dana Kocijančič OŠ Pohorskega odreda Valentin Strašek

Slovenska Bistrica

Metka Kocjančič OŠ Solkan Mojca Milone

Ana Marija Kodra OŠ Koper Sara Šuštar

Katarina Kokalj OŠ Tabor Logatec Vesna Strle

Jan Kolšek OŠ Antona Globočnika Postojna Milena Marković

Vita Komel I. OŠ Celje Lea Červan

Jon Koren OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje Ivan Skrinjar

Peter Kosem OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar

Urban Kotnik OŠ Neznanih talcev Dravograd Marija Cehner

Miha Kovač OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Sašo Žigon

Katja Kranjec OŠ F. S. Finžgarja Lesce Andreja Kovačič

Maša Krašovec OŠ Prežihovega Voranca, Polonca Štefanič

Ljubljana

Tilen Kröpfl OŠ Hajdina Damjan Kobale

Matija Krumpak OŠ Šmarje pri Jelšah Zvonko Krobat

Bruno Kulaš OŠ Franca Rozmana-Staneta, Saša Kontler

Maribor

Jani Kure OŠ Podzemelj Jože Ancelj

Rok Kvartuh OŠ Artiče Vlado Cizl

Rok Lajnšček OŠ I Murska Sobota Darija Golob

Uroš Lazić OŠ Bojana Ilicha, Maribor Martin Knuplež

Doroteja Lipovec OŠ 8 talcev Logatec Martin Pišlar

Vid Lobnik OŠ bratov Polančičev Maribor Mladen Tancer

Gašper Lotrič OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar

Julija Lukovnjak OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Lara Maretič OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka Majda Jeraj

Filip Marhl OŠ Bojana Ilicha, Maribor Martin Knuplež

Miha Marinko OŠ Brezovica pri Ljubljani Alenka Doria Peternel

Jan Mavec OŠ Dravlje, Ljubljana Vesna Harej

Neža Mavri OŠ Cerkno Marija Urh Lahajnar
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ime šola mentor(ica)

Nikolina Mencin OŠ Vič, Ljubljana Ana Petkovšek

Tadej Miklavc OŠ Radlje ob Dravi Veronika Pažek

Jon Mikoš OŠ Vič, Ljubljana Ana Petkovšek

Juš Mirtič OŠ Trzin Jana Klopčič

Matevž Miščič OŠ Dragomelj Špela Lebeničnik

Anja Mitrović OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver

Ema Mlinar OŠ Horjul Vesna Brezar

Matija Može OŠ Franja Goloba Prevalje Marija Sirk Polanšek

Eva Mušič OŠ Trzin Jana Klopčič

Mitja Naglič OŠ Lesično Milena Grobelšek

Sašo Nikić OŠ Franca Rozmana-Staneta, Brigita Harih

Maribor

Blaž Omahen OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Anica Vozel

Andrej Pelko OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak

Eva Pepelnak JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Igor Turičnik

Luka Pepelnjak OŠ narodnega heroja Maksa Pe-

čarja, Ljubljana

Bojan Mlakar

Matija Petrović OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana Milena Valentan

Matej Pevc OŠ Toneta Okrogarja, Zagorje Predrag Grujić

Gašper Pistotnik OŠ Hruševec Šentjur Marica Kamplet

Iva Planko II. OŠ Celje Primož Hudi

Tea Planko OŠ Lava, Celje Aleš Videnšek

Špela Polak OŠ narodnega heroja Rajka Helena Derstvenšek

- PŠ Dol pri Hrastniku

Miha Polanc OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Sašo Žigon

Matej Poljanšek OŠ Šmartno v Tuhinju Borut Škrjanc

Miha Pompe OŠ Poljane, Ljubljana Tatjana Šeruga

Maja Popović OŠ Koseze, Ljubljana Ivana Madronič Čelič

Jakob Povšič OŠ Tržišče Silvestra Stušek

Tine Praprotnik OŠ Gustava Šiliha, Velenje Karin Sirovina Dvornik

Anja Prezelj OŠ Železniki Sabina Peternel

Tijan Prijon OŠ Koseze, Ljubljana Ivana Madronič Čelič

Miha Radež OŠ Otočec Peter Jenič

Martin Radman OŠ Prežihovega Voranca Jesenice Mojca Tišov

Urban Ratej OŠ Hudinja, Celje Gregor Pančur

Andrej Rihtaršič OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen

Matjaž Robnik OŠ Tabor I Maribor Jolanda Orgl

Martin Rode OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec

Maks Rodman OŠ Dobravlje Stanko Čufer

Klemen Rozman OŠ Gorje Branka Dolenc

Urban Rupnik OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar

Tim Sajovic OŠ Davorina Jenka Ivana Janka Dremelj

Cerklje na Gorenjskem

44



Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

ime šola mentor(ica)

Teja Saksida OŠ Ivana Roba, Šempeter Alenka Uršič

Luka Simčič OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica Hermina Ličen

Aljaž Simonič OŠ Ljudski vrt Ptuj Jasmina Žel

Aleks Skok OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar

Tjaša Srotič OŠ Karla Destovnika-Kajuha Irena Rotovnik Aplinc

Šoštanj

Jan Strniša OŠ Trebnje Andrej Anžlovar

Isabela Šarec Tobias OŠ Trnovo, Ljubljana Đulijana Juričić

Jaka Šivavec OŠ Domžale Béla Szomi Kralj

Katja Šketa OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana Primož Trček

Kristjan Šoln OŠ Kozje Tomaž Kranjc

Andraž Špan OŠ Antona Aškerca Andrej Podpečan

Rimske Toplice

Urh Štempihar Jazbec OŠ Janka Kersnika Brdo Damjan Gašparič

Leonard Štoka Sedmak OŠ Koper Sara Šuštar

Jure Štrancar OŠ Šturje Ajdovščina Erik Černigoj

Martin Štrancar OŠ Kolezija, Ljubljana Tatjana Ponikvar Lazič

Nina Štumberger OŠ Hajdina Damjan Kobale

Ana Šubic OŠ Bršljin Janez Sovič

Matic Tasič OŠ Mislinja Katarina Kralj

David Tegeltija OŠ dr. Vita Kraigherja, Ljubljana Primož Trček

Nika Teran OŠ Naklo Špela Knez

David Tobias OŠ Franceta Prešerna, Maribor Andrej Juder

Žiga Trček OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Simona Trček

Urh Trinko OŠ Trebnje Andrej Anžlovar

Miha Unterlehner OŠ Šalek, Velenje Jožica Jurko

Matej Urbančič OŠ 8 talcev Logatec Martin Pišlar

Anja Urbas OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver

Matej Urbas OŠ Franceta Bevka, Tolmin Petra Drnovšček

Bor Luka Urlep IV. OŠ Celje Marja Poteko

Anamarija Uršič OŠ Ljudski vrt Ptuj Jasmina Žel

Nejc Vantur OŠ Anice Černejeve, Makole Andrej Šafhalter

Luka Vižin OŠ Ivana Roba, Šempeter Alenka Uršič

Tjaž Volarič OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid Martina Zorč Melinc

Vanessa Vrečič OŠ Ljubečna Darja Potočnik

Matic Vrečko OŠ F. S. Finžgarja Lesce Andreja Kovačič

Pia Wallner OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica Simona Trček

Lea Zahrastnik JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Igor Turičnik

David Zakšek OŠ Sava Kladnika Sevnica Valentina Mlakar

Lena Zorman OŠ Gornja Radgona Branko Beznec

Jani Zrnec OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje Andrej Novljan

Aljaž Žafran OŠ Slivnica pri Celju Alenka Polenšek

Nik Žnidaršič OŠ Vič, Ljubljana Ana Petkovšek
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Bilten 35. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2014/2015

Zaključna prireditev Bistroumi 2015

Vsako leto v mesecu maju ob zaključku vseh tekmovanj pri DMFA Slovenije organi-

ziramo prireditev, na kateri svečano podelimo nagrade najboljšim tekmovalcem. V

lanskem letu smo prireditev z naslovom Bistroumi 2014 organizirali v Cankarjevem

domu v soboto, 24. maja 2014. Potekali so skupaj z 10. zaporedno prireditvijo Ve-

rižni eksperiment. Letošnji Bistroumi 2015 bodo v nedeljo, 24. maja 2015 v dvorani

Union v Ljubljani.

Sočasno z Bistroumi 2014 je potekala tudi 10. prireditev Verižni eksperiment.

Na Bistroumih 2014 je nastopil fizik in glasbenik Janez Dovč.
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Zahvaljujemo se vsem, ki so tekmovanje omogočili in podprli:

DMFA Slovenije

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru

Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

DMFA Založništvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Bilten 35. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja

Napisala spremno besedilo, rešitve nalog, zbrala gradiva in uredila: Barbara Rovšek

Gradivo je na voljo v elektronski obliki na naslovu:

http://www.dmfa.si/fiz_OS/index.html
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