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Avtorice teoretičnih nalog z vseh ravni tekmovanja so članice Komisije za popu-
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Robert Repnik (DT Maribor) ter Vlasta Zrnec in Gloria Vidmar (DT Koper).
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Poročilo o 36. državnem tekmovanju osnovnošolcev
iz znanja fizike

V šolskem letu 2015/2016 so DMFA Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, Fakulteta za naravoslovje inmatematikoUniverze vMariboru ter osnovna šola
Dušana Bordona Semedela - Koper organizirali 36. tekmovanje osnovnošolcev v
znanju fizike za bronasto, srebrno in zlato Stefanovo priznanje.

Šolskega tekmovanja, ki je bilo 3. februarja 2016 se je udeležilo 3902 učencev
osmih razredov (od teh jih je bilo 49 s šol, kjer poučujejo fiziko s fleksibilnim pred-
metnikom) in 3869 učencev devetih razredov (od teh jih je bilo 16 s šol, kjer pouču-
jejo fiziko s fleksibilnim predmetnikom). Vseh udeležencev skupaj je bilo 7771, kar
je manj kot lani. Sodelovalo je 433 šol. Na šolskem tekmovanju so tekmovalci 60
minut reševali teoretične naloge. Podelili smo 2862 bronastih Stefanovih priznanj.
Tekmovanje je organiziralo in izvedlo 527 mentorjev.

V tabelah spodaj so prikazani statistični podatki o tem, kako so učenci na šolskem
tekmovanju reševali naloge izbirnega tipa. V okencih so zapisani deleži tekmoval-
cev, ki so pri določeni nalogi izbrali posamezni odgovor. Odebeljeno so zapisani
deleži tekmovalcev pri pravilnih odgovorih. Delež tekmovalcev, ki niso odgovar-
jali, je v stolpcu X. V obeh razredih je bila objektivno najlažja naloga iz Močnikovega
učbenika (sla, ki hodita iz A v B; v 8. razredu A2, v 9. razredu A1). Objektivno daleč
najtežja naloga je bila v 8. razredu naloga A4 (površina na zemljevidu) in v 9. ra-
zredu naloga A5 (grafWp(h)), pri kateri je bila sicer preprosta vsebina zamegljena z
nebistvenimi podatki. Objektivno težavnost naloge presojamo po deležu tekmoval-
cev, ki so naloge rešili pravilno.

8. razred, šolsko tekmovanje 2015/2016
naloga A B C D X
A1 39,24 20,25 35,58 2,88 2,05
A2 4,93 4,70 54,45 34,64 1,27
A3 7,32 27,08 19,01 44,77 1,82
A4 4,41 47,82 43,73 2,75 1,30
A5 19,53 11,40 37,68 29,92 1,48

9. razred, šolsko tekmovanje 2015/2016
naloga A B C D X
A1 3,58 2,73 61,87 30,73 1,09
A2 33,17 8,93 49,21 7,47 1,22
A3 15,55 42,49 33,90 6,28 1,79
A4 12,51 45,29 21,85 17,57 2,78
A5 23,36 38,46 11,21 25,69 1,27
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Področnega tekmovanja se je udeležilo 895 učencev osmih razredov in 819 učen-
cev devetih razredov. Vseh udeležencev področnega tekmovanja je bilo 1714. Na
tekmovanju so 90 minut reševali teoretične naloge. Podelili smo 617 srebrnih Ste-
fanovih priznanj. Področna tekmovanja so potekala sočasno 18. marca 2016 v 17
regijah po Sloveniji. Organizatorji in gostitelji področnega tekmovanja v šolskem
letu 2015/2016 so bili:

regije organizatorji šole gostiteljice
Celjska regija I Boris Bubik OŠ Livada, Velenje
Celjska regija II Martina Petauer OŠ Šmarje pri Jelšah
Dolenjska regija Ana Šterbenc OŠ Toneta Pavčka, Mirna Peč
in Bela krajina
Domžalsko-kamniška Damijana Ogrinec OŠ Komenda Moste
regija
Gorenjska regija I Andreja Muhvič OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Gorenjska regija II Silva Majcen OŠ Stražišče Kranj
Koroška regija Marija Cehner OŠ Neznanih talcev Dravograd
Ljubljanska regija I Vesna Harej OŠ Dravlje, Ljubljana
Ljubljanska regija II Margareta OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Obrovnik Hlačar
Ljubljanska regija III Urška Lun OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana
Mariborska regija I Marjan Veček OŠMiklavž na Dravskem polju
Mariborska regija II Anton Cencič OŠ Janka Glazerja Ruše
Obalna regija Gorazd Lah OŠ Vojke Šmuc Izola
Pomurska regija Zlatka Kardoš Laco OŠ Puconci
Posavska regija Klavdija Štrucl OŠ Brežice
Severno-primorska regija Klemen Leban OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
Zasavska regija Vanja Celestina OŠ Ivana Skvarče, Zagorje

V prihodnjem letu bomo uveljavili pravilo, ki bo olajšalo delo organizatorjem
in tekmovalnim komisijam na področnem tekmovanju iz fizike. Vsaka šola, ki bo
prijavila svoje učence na področno tekmovanje, bo morala zagotoviti tudi pomoč
tekmovalni komisiji - vsaj enega nadzornega učitelja in vsaj enega ocenjevalca (to bo
lahko ista oseba). Organizatorjem področnega tekmovanja bo prepuščena končna
izbira sodelavcev v tekmovalnih komisijah. Če je dovolj ocenjevalcev, je delo hitreje
in bolje opravljeno, rezultati objavljeni prej, pritožb je manj.
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Državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje je potekalo v soboto, 9. aprila
2016 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Fakulteti za naravoslovje in matematiko v
Mariboru ter na OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper. Tekmovalce je v Ljubljani
nagovorila Maja Remškar, ki se na Inštitutu Jožef Stefan ukvarja z eksperimentalno
fiziko nanodelcev, v DMFA Slovenije pa je predsednica odbora za fiziko. V Mari-
boru je tekmovalce pozdravil Matej Brešar, predsednik DMFA Slovenije. V Kopru
so tekmovalce pozdravili z uvodnim kuturnim programom.

Državno tekmovanje so organizirali so Barbara Rovšek, Robert Repnik in Vlasta
Zrnec. Predsednica Državne tekmovalne komisije je bila Barbara Rovšek. Pri iz-
vedbi tekmovanja so pomagali Vladimir Grubelnik ter številni študentje ljubljanske
in mariborske univerze. Naloge sta pregledala Jurij Bajc in Zlatko Bradač. Za raču-
nalniško podporo tekmovanju je skrbel Matjaž Željko. S pripravo pripomočkov za
eksperimentalne naloge so se trudili tehnični sodelavci Goran Iskrić, Draško Draš-
ković in Otokar Kerševan. Naloge so ocenjevali študentje Pedagoške fakultete in
Fakultete za matematiko in fiziko UL. Neuradne rezultate smo objavili 9. aprila ob
21. uri, uradne pa 16. aprila.

Na državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje se je uvrstilo 156 učencev iz
osmih (vsak 25. udeleženec šolskega tekmovanja) in 156 iz devetih razredov (vsak
25. 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 števila udeležencev tekmovanja na prvi stopnji (šolski) je odvisno končno
število zlatih priznanj, ki jih lahko največ podelimo na državnem tekmovanju. Po
pravilniku o tekmovanju (ki je usklajen z MIZŠ) v primeru, ko je udeležencev tekmo-
vanja N več kot 500, število zlatih priznanj Nzlata določeno z obrazcem

Nzlata = 20 + ⌊N − 500

100
⌋ ,

kjer pomeni simbol ⌊x⌋ celi del števila x.
Od vseh tekmovalcev, uvrščenih na državno tekmovanje, se jih tekmovanja ni

udeležilo le 10. V obeh razredih skupaj smo podelili 107 zlatih priznanj (54 v 8. ra-
zredu in 53 v 9. razredu) in 13 nagrad: 2 prvi nagradi, 6 drugih nagrad in 5 tretjih
nagrad. Tudi letos so na državnem tekmovanju tekmovalci osvajali tudi srebrna pri-
znanja, podeljena na državnem tekmovanju. Srebrna priznanja je na državnem tek-
movanju doseglo 195 tekmovalcev. Za osvojitev zlatega priznanja je bilo potrebno
zbrati 45 točk od 68 v 8. razredu in 38 točk od 66 v 9. razredu, za osvojitev srebr-
nega pa je bilo potrebno zbrati 11 točk v 8. razredu in 10 točk v 9. razredu. Od 13
nagrajencev v obeh razredih skupaj jih kar 6 prihaja z gorenjskih šol.
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V Ljubljani je na državnem tekmovanju tekmovalo 79 učencev iz 8. razreda in 78
učencev iz 9. razreda.

Pred in med državnim tekmovanjem v Ljubljani.
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Med državnim tekmovanjem v Ljubljani.
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V Mariboru je na državnem tekmovanju tekmovalo 55 učencev iz 8. razreda in 58
učencev iz 9. razreda.

Pred in med državnim tekmovanjem v Mariboru.
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Med državnim tekmovanjem v Mariboru.
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Tekmovalci iz obeh primorskih regij, Severno-primorske in Obalne, so se tekmovan-
ja udeležili na osnovni šoli Dušana Bordona Semedela - Koper.
V Semedeli je tek-
movalo 16 učencev
iz 8. razreda in 16
učencev iz 9. raz-
reda. Manjkal ni
nihče od povablje-
nih tekmovalcev.
Tekmovanje je
organizirala Vlasta
Zrnec.

Pred in med državnim tekmovanjem v Kopru.
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Letošnje najštevilčnejše ekipe
Največ tekmovalcev - 7- se je na letošnje državno tekmovanje uvrstilo izOŠ Šmarje

pri Jelšah, udeležilo pa se ga je 6 učencev. Devetošolka Ana Opalič je osvojila zlato
priznanje, osmošolci Nika Lebeničnik, Aljaž Krivokapić, Jan Mraz, Domen Kamplet
in Tadej Zidar pa vsi srebrno. Mentorice Martine Petauer ni na fotografiji.

Udeleženci DT iz OŠ Šmarje pri Jelšah stojijo tule v copatih na travi.
Kot je že v navadi, objavljamo v Biltenu tudi fotografijo tekmovalcev iz OŠ Trnovo.
Letos jih je mentorica Đulijana Juričić na državno tekmovanje pripeljala 6, osvojili so
2 zlati priznanji in 4 srebrna. Člani ekipe so bili osmošolci Jaka Hatlak, Tajda Čer-
nigoj in Tina Podboj ter devetošolke Tina Drnovšek, Dora Pestotnik Stres in Soraja
Sekavčnik. Preberite še enkrat imena: 5 deklet in samo en fant. Fizika za dekleta!
Vzdušje na pripravah je bilo menda enkratno.

Udeleženke DT, med njimi udeleženec, in mentorica iz OŠ Trnovo.
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Najuspešnejšo med najštevilčnejšimi ekipami je na državno tekmovanje pripeljala
mentorica Špela Knez iz OŠ Naklo. En srebrn, vsi ostali zlati, ena nagrajenka. Vsi so
na fotografiji, od leve: Žiga Brezavšček, Tjaša Sušnik, mentorica (stoji), Eva Igličar,
Žan Žnidar in Martin Fister.

Tekmovalci in mentorica iz OŠ Naklo na šolskem igrišču.

Skoraj enako uspešni so bili učenci, ki jih je iz OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani
na tekmovanje vMaribor peljalamentorica Tatjana Cvelbar. Dve srebrni priznanji in
tri zlata priznanja, med slednjimi pa še nagrajenec; to je bera letošnje sezone. Da so
se morali na na državno tekmovanje peljati mimo Ljubljane v Maribor, ni pokvarilo
njihovega dobrega fizikalnega razpoloženja. Na fotografiji so skupaj z mentorico
Patrik Žnidaršič, Martin Šifrar, Zala Žnidarič, Lucija Tekavc in Kris Flajs.

Tekmovalci in mentorica iz OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
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Zelo uspešno 5 - člansko ekipo
je na državno tekmovanje pri-
peljala tudi mentorica Damijana
Ogrinec iz OŠ Komenda Moste.
Domov so odnesli eno nagrado,
dve zlati priznanji in tri srebrna
priznanja. Skupaj zmentorico so
se fotografirali tekmovalci Jošt
Plevel, Gašper Košir, Matej Ko-
govšek, Patricija Lunar in Seba-
stjan Homar.

Tekmovalci in mentorica
iz OŠ Komenda Moste

v astronomskem kotičku
fizikalne učilnice.

Takole so napisali na OŠ Mengeš: ”V soboto, 9. aprila 2016, se je 5 učencev naše
šole z mentorjem g. Jožetom Koscem odpravilo na državno tekmovanje iz fizike,
ki je potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Mengeška šola je bila med prvimi
osmimi šolami v Sloveniji po številu učencev uvrščenih na državno tekmovanje. Rok
Pečnik, Jon Žirovnik, Urban Ručigaj in Jan Keržič, učenci osmega razreda, so osvojili
srebrna priznanja, Nika Marolt, učenka 9. razreda, pa je osvojila zlato priznanje.”

Srebrni osmarčki, zlata devetošolka in mentor Jože Kosec iz OŠ Mengeš.
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Iz osnovne šole Šmihel pri Novemmestu je mentoricaMilena Košak na državno tek-
movanje v Ljubljano pripeljala 5 učencev. Sedijo - od leve proti desni - Anej Umek,
Pija Kapš in Lovro Žnidaršič, stojijo pa mentorica, Matic Erpič in Vid Rajh. Primer-
jajte spodnjo sliko s fotografijo v lanskem Biltenu - so kaj zrasli?

Tekmovalci iz OŠ Šmihel pri Novem mestu.
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Nagrajenci 36. tekmovanja za Stefanova priznanja so:

8. RAZRED
ime šola mentor(ica) nagrada
Gregor Globevnik OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen 1.
Marjetka Zupan OŠ Ig Martina Brence 2.
Simon Bukovšek OŠ Škofja Loka - Mesto Matjaž Pintarič 2.
Jakob Schrader OŠ Majde Vrhovnik, Milena Valentan 2.

Ljubljana
Jure Majcen OŠKarla Destovnika - Kajuha Irena 3.

Šoštanj Rotovnik Aplinc
Laura Drašler OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Ana Turk 3.
Tjaša Sušnik OŠ Naklo Špela Knez 3.

9. RAZRED
ime šola mentor(ica) nagrada
Tevž Lotrič OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar 1.
Vladimir Smrkolj OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana Sonja Koželj 2.
Martin Šifrar OŠ Janka Modra, Tatjana Cvelbar 2.

Dol pri Ljubljani
Gašper Košir OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec 2.
Jan Klemenc OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin 3.
Tadej Strah OŠ Ferda Vesela Anica Vozel 3.

Šentvid pri Stični
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8. RAZRED, državno tekmovanje
A1 Varnostna razdalja rv je najmanjša dovoljena razdalja med dvema voziloma, ki

vozita eno za drugim z enako in stalno hitrostjo v. Določena je kot pot, ki jo vozilo
prevozi v 2 s. Kateri graf pravilno kaže odvisnost varnostne razdalje rv od hitrosti
vozila v?

v

rv

v v v

rv rv rv

0 0 0 0
(A) (B) (C) (D)

A2 Parameter, ki določa ločljivost pri natisu s tiskalniki, ima enoto dpi. Oznaka dpi
(”dots per inch”) pomeni število pik, ki jih tiskalnik lahko natisne v vrstico dolžine
1 inče. Ta pola je bila natisnjena z ločljivostjo 600 dpi v obeh smereh, vodoravni in
navpični. Inčameri 2,54 cm. Kolikšno je največjemožno število pik, ki jih tiskalnik
natisne v kvadratek s stranico dolgo 1 cm?

(A) 55 800 (B) 141 732 (C) 360 000 (D) 914 400

A3 Svetlobni curek vpada iz zraka na dve enaki stekleni prizmi, postavljeni, kot ka-
žejo slike. Katera slika pravilno kaže smeri curkov pred in po prehodu skozi par
prizm?

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

A4 V opisanih primerih naredi smiselne ocene za sile in ploščine ploskev. V vseh
primerih so tla vodoravna in gladka. V katerem primeru je tlak največji?

(A) Na parketu pod konicami prstov balerine, ki v trdih baletnih copatih izvaja
pirueto (se vrti na prstih ene noge).

(B) Na asfaltu pod kolesi osebnega avtomobila z maso 1 t.
(C) Na mizi pod dolgim robom geotrikotnika, s katerim smo pod težiščem pod-

prli 1. del SSKJ (Slovarja slovenskega knjižnega jezika), ki ima maso 2,7 kg.
(D) Pod kocko iz betona z robom dolgim 1m.
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A5 Mesto Pontianak na indonezijskemotoku
Borneo leži tik ob ekvatorju. Batari je ne-
kega dne opazovala senco palice, zapi-
čene navpično v vodoravna tla, tako da je
na tleh ob različnih urah označila skrajno
točko sence in na koncu označene točke
povezala s krivuljo. To krivuljo vidiš na
sliki (v tlorisu). Katerega dne je Batari
opazovala senco palice?

palica

S

J

b

b
b

b b b
b

b

b

(A) 25. marca. (B) 10. junija.

(C) 1. septembra. (D) 20. decembra.

B1 Ko jadrnica v brezvetrjumiruje namirni gladini jezera, njeno težo uravnoveša sila
vode na jadrnico, ki ji pravimo tudi sila vzgona. Sila vzgona deluje na jadrnico v
smeri navpično navzgor.

(a) Masa jadrnice je 1 tona, povprečna masa posameznega člana 2-članske po-
sadke je 80 kg. Kolikšna sila vzgona deluje v brezvetrju na jadrnico, mirujočo
na vodni gladini, ko sta na njej oba člana posadke?

(b) V splošnem je sila vzgona na telo, ki je celo ali delno potopljeno v vodi, po
velikosti enaka teži vode, ki jo potopljeni del telesa izpodriva. Kolikšno pro-
stornino vode izpodriva jadrnica v primeru, ko je na njej vsa posadka, in
kolikšno v primeru, ko posadke ni na barki?

Če je na jadrnici dodaten tovor (ali pa jo neka druga sila dodatno tišči ali vleče navzdol),
je jadrnica ugreznjena nekoliko globlje v vodo (izpodriva več vode).

(c) Jadrnica miruje zasidrana v zalivu, zaščitenem pred valovi. Posadke ni na
njej. Veter piha v vodoravni smeri s hitrostjo 30 vozlov v smeri od premca
proti krmi in deluje na zasidrano jadrnico s silo 2 500 N. Predpostavi, da je
sidrna vrv lahka in ravno napeta od premca jadrnice do sidra na dnu, kot
kaže slika. Masa sidra je v primerjavi z maso cele jadrnice zanemarljiva.
Obkroži ustrezno besedo, da bo izjava pravilna.

Ko piha veter, je sila vzgona na zasidrano jadrnico

(A) manjša (B) enaka (C) večja

kot sila vzgona, ko vetra ni.
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(d) Upoštevaj, da zasidrano
jadrnico sestavljajo vsi
njeni deli razen sidrne
vrvi in sidra. Na sliko
zasidrane jadrnice nariši
v merilu, v katerem po-
meni 1 cm na sliki silo
2,5 kN v naravi, vse zu-
nanje sile, ki delujejo na
jadrnico pri pogojih, na-
vedenih pri vprašanju
(c). Sile poimenuj in na-
piši njihove velikosti.

(e) Kolikšno prostornino
vode izpodriva jadrnica
pri pogojih, navede-
nih pri vprašanju (c)
(jadrnica na sliki)?

(f) S kolikšno silo vleče sidrna vrv sidro pri pogojih, navedenih pri vprašanju
(c) (na zgornji sliki)?

(g) Če je sila vrvi na sidro prevelika, sidro po-
pusti. Sidro dobro drži pri večji sili, če sila
deluje na sidro pod manjšim kotom glede
na podlago (dno), pa še sidrna vrv je tedaj
manj napeta. S kolikšno silo vleče pri po-
gojih, navedenih pri vprašanju (c), sidrna
vrv sidro, če jo mornar toliko podaljša, da
oklepa z vodoravnim dnomkot 30◦? Poma-
gaj si z načrtovanjem.

(h) Pod kolikšnim kotom glede na vodoravno
dno bi morala sidrna vrv vleči sidro, da bi
bila sila na sidro najmanjša, in kolikšna bi
bila ta sila po velikosti v opisanih vetrovnih
pogojih?

B2 Iz starega Močnikovega učbenika je tudi ta naloga. Dva popotnika sta si narazen za
9 km. Ako si gresta nasproti, snideta se v 1 uri, ako pa gresta v isto smer, doide hitrejši (H)
drugega (počasnejšega, P) v 5 urah. Oba popotnika se gibljeta s stalnima hitrostma.

H P

9 km
b b

(a) Koliko kilometrov prehodita skupaj v 1 uri in koliko v 5 urah?
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(b) Koliko kilometrov prehodi v 5 urah počasnejši popotnik?
(c) S kolikšnima hitrostma hodita popotnika?
(d) V isti koordinatni sistem nariši grafe, ki kažejo, kako se legi obeh popotni-

kov spreminjata s časom v primeru, ko si hodita nasproti (s polnima črtama,
označi ju s h1, hitrejši, in p1, počasnejši) ter v primeru, ko hodita v isto smer
in hitrejši dohiteva počasnejšega (s črtkanima črtama, označi ju s h2 in p2).

t [h]0 1

(e) Kolikšna je hitrost, s katero se zmanjšuje razdalja med popotnikoma, ko ho-
dita v isto smer in hitrejši dohiteva počasnejšega?

C − eksperimentalna naloga: UPOGIB

S poskusom razišči upogibno deformacijo ravnila.

Pripomočki
− 2 plastični ravnili dolžine 40 cm
− spona ali prižema z leseno deščico
− komplet uteži
− posodica za uteži na vrvici in zobotrebec
−milimetrski papir, pritrjen na leseno palico
− lepilni trak
− flomaster

Pri poskusu meriš, koliko se ravnilo upogne, če na njegovo krajišče obesiš uteži
z različnimi masami. Raziščeš, kako je upogib odvisen od mase uteži, dolžine
ravnila in debeline ravnila. Vse meritve beležiš na isti milimetrski papir, zato
vsak niz meritev jasno označi (obkroži, na primer).
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(a) Prižema drži ob robu mize leseno deščico. Med deščico in mizo vstavi rav-
nilo tako, da je zaznamek 20 cm točno ob robu mize, lesena deščica in pri-
žema naj držita ravnilo pri tem zaznamku. Čez rob mize sega (malo več kot)
20 cm prostega ravnila.

l = 20 cm

∆y

Pri zaznamku 0 cm je v ravnilu luknjica. Skozi luknjico potisni zanko iz vr-
vice, na kateri visi posodica za uteži. Zanko zagozdi z vžigalico. Tako na
ravnilo pritrdiš posodico za uteži. Zraven ravnila na primerno mesto (blizu
ravnila) namesti še leseno palico, na kateri visimilimetrski papir, na katerega
boš s flomastrom beležil svoje meritve.

Na milimetrskem papirju za vsak niz meritev najprej označi ničelno lego
krajišča ravnila, ko v posodici ni uteži. Potemdodajaj uteži s skupnomasom
(zapisano v tabeli) in na milimetrskem papirju označuj lego obremenjenega
krajišča ravnila v odvisnosti odm.

Ko opraviš vse meritve, snemi milimetrski papir s palice in z njega izmeri
odmik krajišča ravnila od ničelne lege∆y. Izmerjene odmike vpiši v razpre-
delnico.

Meritve ponovi
še pri dolži-
nah prostega
ravnila 10 cm
in 30 cm in
rezultate vpiši v
razpredelnico.
Največja masa
uteži, ki jo v
posameznem
primeru obesiš
na ravnilo, je
že zapisana v
ustrezni tabeli.

(A) l = 20 cm (B) l = 10 cm (C) l = 30 cm
m [g] ∆y [cm] m [g] ∆y [cm] m [g] ∆y [cm]
0 0 0 0 0 0
100 100 50

200 200 100

300 300 150

350 400 200

400 500 250

450 600 300
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(b) V isti koordinatni sistem (na naslednji strani) nariši tri grafe, ki kažejo, kako
je odmik krajišča ravnila od ničelne lege odvisen od sile, ki deluje na krajišče
ravnila, za različne dolžine ravnila (za primere (A), (B) in (C)). Grafe jasno
označi.

(c) Po točkah (na kratko, a natančno) zapiši štiri opažanja oz. ugotovitve o upo-
gibanju enega ravnila.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(d) Ponovi meritve še z dvema ravniloma,
ki ju položiš natančno enega na dru-
gega, pri dolžini prostih delov ravnil
30 cm. Vrvico posodice za uteži zagozdi
skozi luknjici v obeh ravnilih. Meritve
vpiši v stolpec (D).

(e) V zadnjemprimeru predmerjenjem rav-
nili z lepilnim trakom tesno in dobro
zlepi na obeh robovih po celotni dol-
žini. Dolžina prostih delov ravnil naj bo
30 cm. Meritve vpiši v stolpec (E).

2 ravnili, l = 30 cm
(D) (E)

m [g] ∆y [cm] ∆y [cm]
0 0 0

100

200

300

400

500

600
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(f) V isti koordinatni sistem nariši tri grafe, ki kažejo, kako je odmik krajišča
ravnila od ničelne lege odvisen od sile, ki deluje na krajišče ravnila, za dol-
žino ravnila l = 30 cm: za eno ravnilo (primer C), dve ravnili, položeni eno
na drugo (primer D) in dve ravnili, položeni eno na drugo in zlepljeni po
robovih (primer E).

(g) Po točkah (na kratko, a natančno) zapiši tri opažanja oz. ugotovitve o upo-
gibanju, ki se nanašajo na 30 cm dolga ravnila.
(i)
(ii)
(iii)
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9. RAZRED, državno tekmovanje
A1 Skokico spustimo, da prosto pade proti tlom. Zračni

upor zanemarimo. Višino hmerimo od tal navzgor in
čas t od trenutka, ko skokico spustimo. Katero odvi-
snost prikazuje graf na sliki?

(A)Wk(h). (B)Wp(h). (C)Wk(t). (D)Wp(t).
0

A2 Na prevesni tehtnici visita na nasprotnih straneh v enakih oddaljenostih od osi
dve krogli, v celoti potopljeni pod vodno gladino tako, da se ne dotikata dna
posode. Prva krogla je iz železa, druga iz aluminija. Tehtnica je v vodoravni
ravnovesni legi. Kaj se zgodi, ko posodi z vodo počasi spuščamo (ali tehtnico
dvigamo) in krogli ostaneta nad gladino?

(A) Tehtnica ostane v vodoravni ravnovesni legi.
(B) Tehtnica zaniha okoli vodoravne ravnovesne lege.
(C) Tehtnica se prevesi tako, da je železna krogla nižje.
(D) Tehtnica se prevesi tako, da je aluminijasta krogla nižje.

A3 Parameter, ki določa ločljivost pri natisu s tiskalniki, ima enoto dpi. Oznaka dpi
(”dots per inch”) pomeni število pik, ki jih tiskalnik lahko natisne v vrstico dolžine
1 inče. Ta pola je bila natisnjena z ločljivostjo 600 dpi v obeh smereh, vodoravni in
navpični. Inčameri 2,54 cm. Kolikšno je največjemožno število pik, ki jih tiskalnik
natisne v kvadratek s stranico dolgo 1 cm?

(A) 55 800 (B) 141 732 (C) 360 000 (D) 914 400

A4 Na mizi leži klada, ki je z lahko vrvico, napeljano preko lahkega škripca na robu
mize, povezana z 200-gramsko utežjo, ki prosto visi. Škripec se vrti brez trenja,
sila trenjamed klado inmizo pa je po velikosti enaka desetini teže klade. Kolikšna
naj bo masa klade, da se giblje s pospeškom 3 m

s2 ?
(A) 0,14 kg (B) 0,35 kg (C) 0,5 kg (D) 0,67 kg

A5 Na desni sliki je shema vezja z virom napetosti in s štirimi
enakimi žarnicami. Koliko shem vezav, narisanih spodaj, je
ekvivalentnih tej shemi?

(A) Nobena. (B) Ena. (C) Dve. (D) Tri.
b b

b

b

b

b b

b

bb

b

b b

b b
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B1 Peter ima 62 kg. Zleze na 1,8m visoko omaro, na njej stoji vzravnano in potem z
nje sestopi (naredi korak v prazno, se ne odžene dodatno navzgor) na tla. Silo tal,
ki deluje nanj pri doskoku, ublaži s sočasno prilagoditvijo svojega telesa: med
doskokom v počep se njegovo težišče dodatno zniža za 0,5 m. Doskok je faza
skoka od trenutka, ko se Peter dotakne tal, do trenutka, ko na tleh obmiruje v
počepu.
(a) Kolikšna je Petrova hitrost tik preden se s stegnjenimi nogami dotakne tal?
(b) S kolikšnim povprečnim pojemkom se Peter med doskokom ustavlja? Poje-

mek izrazi kot večkratnik g.
(c) Koliko časa se Peter med doskokom ustavlja?
(d) Kolikšna povprečna sila podlage (tal) deluje na Petra med doskokom? Silo

izrazi kot večkratnik Petrove teže.
(e) Predpostavi, da Peter doskoči z omare nerodno (bolj togo) in se pri doskoku

v počep njegovo težišče dodatno spusti le za 25 cm. S kolikšnim povprečnim
pojemkom se Peter ustavlja med nerodnim doskokom? Pojemek izrazi ga
kot večkratnik g.

(f) Peter odskoči, leti in doskoči na planiški letalnici. V poskusni seriji pristane
pri točki K, kjer je naklon hrbtišča 33◦ glede na vodoravnico. Petrova hitrost
je tik pred pristankom 33 m

s , giblje pa se pod kotom 4◦ glede na podlago.
Predpostavi, da se ob pristanku komponenta njegove hitrosti, ki je vzpore-
dna s podlago, ne spremeni. Z natančnim načrtovanjem ugotovi, za koliko
se ob pristanku spremeni komponenta Petrove hitrosti, ki je pravokotna na
podlago.

(g) Tudi na letalnici se pravokotna razdalja med podlago in Petrovim težiščem
med doskokom v telemark zmanjša za 0,5 m. Kolikšen je med doskokom
povprečni pojemek Petrovega težišča v smeri, pravokotni na podlago?

(h) Kolikšna povprečna sila podlage deluje na Petra v pravokotni smeri glede
na podlago med opisanim doskokom?

(i) V prvi seriji Peter pristane pri dolžini 240m, kjer je naklon hrbtišča le še 27◦.
Predpostavi, da je njegova hitrost tik pred pristankom po velikosti enaka kot
v poskusni seriji in da je tudi smer letenja ista (pod kotom 37◦ glede na vo-
doravnico). S kolikšnim pojemkom v smeri pravokotno na podlago doskoči
Peter v prvi seriji, če se med doskokom Petrovo težišče približa podlagi za
0,5m?
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B2 Na enake nove baterije vežemo različne kroge s samimi enakimi porabniki. Na-
boj, ki ga po krogu požene nova baterija do svojega izpraznjenja, je 360 mAh.
Upoštevaj, da za posamezen porabnik velja, da je napetost na njem premosoraz-
merna toku, ki teče skozenj. Napetost na bateriji je stalna in znaša 9 V, dokler se
baterija na izrabi. Ko je na baterijo vezan en samporabnik, teče skozenj tok 20mA.
Za vsakega od primerov izračunaj tok I skozi baterijo in druge količine, zapisane
v razpredelnicah. Izračunaj, v kolikšnem času t se baterija izprazni. Rezultate
vpiši v razpredelnice.

(a) t [h] (b) I [mA]
t [h]

(c) I [mA]
t [h]

b b

(d) I [mA]
t [h]

bb

(e) I [mA]
t [h]

bb

(f) I
IR1
UR2
UR1

I [mA]

bb b

bb

b

R1

R2

(g) IR1
IR2
UR1
UR2

I
IR2

I [mA]

bb b

bb

b

R2R1
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C − eksperimentalna naloga: POKOVKA NAMIKROTEHTNICI

Umeri mikrotehtnico in z njo izmeri maso koruznega zrna preden postane pokovka in
potem.

Pripomočki
− stojalo za mikrotehtnico z zaslonom in listom papirja A4
− dve dolgi slamici in šivanka
− 2 sponki za papir
− košček aluminijaste folije
− plastelin ali trajnoelastični kit
− 80-gramski papir, veliki karo
− zrna koruze
− posodica čajne svečke s povoščenim papirjem in zobotrebec za obračanje zrna
− kurišče s stojalom za posodico in svečo ter vžigalice
− škarje
− flomaster
− ravnilo, geotrikotnik

Pri poskusu najprej uravnovesiš in umeriš mikrotehtnico. Z njo stehtaš zrno ko-
ruze, preden in potem ko ga nad svečo spečeš v pokovko. Pazi, da posameznih
zrn koruze ne zamešaš med seboj. Med pripomočki imaš več zrn, da lahko po-
skus ponoviš, če se uporabljeno zrno ne razpoči. Na koncu raziščeš, od česa je
odvisna občutljivost mikrotehtnice.
Priprava mikrotehtnice je zelo pomembna za meritve v nadaljevanju. Uravno-
vesi enakoročno mikrotehtnico. Z dvema papirnima sponkama obesi na krajišče
prvega kraka tehtnice majhno in lahko posodico, ki jo oblikuj iz aluminijaste fo-
lije. Na krajišče drugega kraka tehtnice pritrdi košček plastelina, da bo tehtnica v
vodoravni ravnovesni legi.

Da boš lahkomerilmaso koruznega zrna,mora biti tehtnica ravnoprav občutljiva.
Ko v posodico iz aluminijaste folije položiš eno zrno koruze, naj se kraka tehtnice
odklonita od ravnovesne lege za kot αmed približno 20◦ in 25◦.

(a) Kako si in kako bi še lahko postopal pri uravnovešanju tehtnice? Navedi dva
postopka.
(i)
(ii)

Ko tehtnico primerno uravnovesiš, je do naloge (h) ne spreminjaj več, da bodo
tvoje meritve uporabne.
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(b) Kot uteži boš uporabljal kvadratke s plo-
ščino 1 cm2, ki jih izrežeš iz papirja. Masa
1 m2 papirja je 80 g. V tabelo dopiši mase
uteži. N pomeni število kvadratkov.

N · 1 cm2 m [ ]
1

5

10

25

(c) Tehtnica naj bo v vodoravni ravnovesni legi. V posodico iz aluminijaste folije
položi koruzno zrno. Na papirju na zaslonu s flomastrom označi lego, v
kateri je krajišče odklonjenega kraka tehtnice.
Zrno vzemi s tehtnice in ga prestavi v posodico čajne svečke. Na tehtnico
zdaj položi toliko uteži, da bosta kraka enako odklonjena kot prej, ko si tehtal
zrno. Zapiši maso zrna.

Masa koruznega zrna je .

(d) Stehtano koruzno zrno položi v posodico čajne svečke, ki je nad svečo. Svečo
prižgi, koruzno zrno pa z zobotrebcemobračaj, da se ne prilepi na podlago in
zažge. Ko se zrno razpoči, svečo ugasni. Zrno vzemi iz posodice in počakaj,
da se malo ohladi. Potem ga z mikrotehtnico ponovno stehtaj.

Masa razpočenega koruznega zrna je .

(e) Upoštevaj, da zrna koruze vsebujejo določen delež vode, ter na kratko zapiši,
zakaj se zrno nad svečo razpoči in kaj lahko poveš o vodi v zrnu.

(f) Na tehtnico polagaj različne uteži in na za-
slonu s flomastrom vsakič označi lego kra-
jišča obremenjenega kraka tehtnice. Papir
snemi z zaslona in na njem izmeri kot α, za
katerega se tehtnica odkloni od ravnovesne
lege, v odvisnosti odmasem uteži. Meritve
zapiši v razpredelnico.

m [ ] α [◦]
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(g) Nariši umeritveno krivuljo α(m) za mikrotehtnico.

(h) Če predhodnih nalog od (a) do (g) še nisi zaključil, pa jih nameravaš, to stori,
preden nadaljuješ, ker boš v nadaljevanju svojo mikrotehtnico spreminjal.
Občutljivost tehtnice pove, za koliko vsaj se morata masi, ki ju primerjaš,
razlikovati, da boš to razliko s tehtnico lahko opazil (izmeril).
Občutljivost mikrotehtnice lahko bodisi povečaš bodisi zmanjšaš, če mikro-
tehtnico spremeniš. Razmisli in poskusi spremeniti občutljivost svojemikro-
tehtnice. Po točkah navedi tri parametre, ki vplivajo na občutljivost mikro-
tehtnice.
(i)
(ii)
(iii)

(i) Za vsakega od parametrov, ki si ga navedel pri prejšnjem vprašanju, zapiši
(na kratko, a jasno), kako ga spremeniš, da občutljivost tehtnice povečaš.
(i)
(ii)
(iii)
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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 A B A D

A1 Varnostna razdalja rv je pot, ki jo vozilo prevozi v 2 s, in je premosorazmerna
hitrosti vozila. Premo sorazmerje kaže graf B.

A2 Največje možno število pik v kvadratni inči,
natisnjenih pri ločljivosti 600 dpi, je 600 ·
600 = 360 000. Kvadratna inča ima ploščino
2,54 cm · 2,54 cm = 6,45(16) cm2, kar pomeni,
da je na vsakem cm2 natisnjenih

360 000

6,45(16) cm2
= 55 800 pik.

A3 Svetloba prehaja skozi enaki prizmi, posta-
vljeni, kot kažejo slike, enako kot skozi plan-
paralelno ploščico. Pravilno kaže prehod sve-
tlobe skozi par prizm slika B.

A4 Količine, ki niso podane, ocenimo.
Ploščina ploskve, na kateri se stika baletni copat s parketom SA ≈ 5 cm2, sila
baletke na tla je FA ≈ 500 N in tlak pod copatom je

pA =
FA

SA

=
500N
5 cm2

= 1000 000Pa = 10 bar.

Ocenimo ploščino ploskve S1, na kateri se ena pnevmatika stika s podlago, S1 ≈
100 cm2. Štiri pnevmatike se s podlago stikajo na SB = 4 · S1 ≈ 400 cm2. Sila avta
na tla je FB = 10 000 N in tlak pod kolesi je

pB =
FB

SB

=
10 000N
400 cm2

= 250 000Pa = 2,5 bar.

Debelina geotrikotnika je približno 1 mm. Ploščina robne ploskve geotrikotnika
je SC ≈ 16 cm · 0,1 cm = 1,6 cm2. Sila geotrikotnika, na katerem je 1. del SSKJ, na
mizo, je FC = 27 N in tlak pod robom geotrikotnika je

pC =
FC

SC

=
27N

1,6 cm2
= 168 750Pa ≈ 1,7 bar.

Ploščina osnovne ploskve kocke je SD = 1m2. Masa betonske kocke s prostornino
1m3 je 2 300 kg (preberemo iz tabele gostot). Sila kocke na tla je FD = 23 000N in
tlak pod njo je

pD =
FD

SD

=
23 000N
1m2

= 23 000Pa = 0,23 bar.

Tlak je največji pod baletnim copatom balerine.
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A5 Na ekvatorju gre Sonce v obdobju med spomladanskim in jesenskim enakono-
čjem čez severno polovico neba in so sence obrnjene bolj proti jugu, v obdobju
med jesenskim in spomladanskim enakonočjem pa čez južno polovico neba in so
sence obrnjene bolj proti severu. Senca navpične palice, ki jo je opazovala Batari,
je bila tistega dne obrnjena bolj proti severu, kar pomeni, da se je Sonce gibalo čez
južni del neba. Edini dan med naštetimi, ki je v ustrezni polovici leta (za prebi-
valce S poloble, zimski), je 20. december.

Sklop B:

B1 (a) Na jadrnico, ki miruje v brezvetrju na gladini jezera, delujeta dve sili: teža in
sila vzgona. Skupna masa jadrnice in posadke jemj+p = 1000 kg +2 · 80 kg
= 1160 kg. Skupna teža jadrnice in posadke je Fg,j+p = 11 600N. Sila vzgona
uravnoveša skupno težo jadrnice in posadke, Fvzg,j+p = Fg,j+p = 11 600 N
= 11,6 kN.

(b) Sila vzgona na jadrnico je po velikosti enaka teži vode, ki jo jadrnica izpo-
driva. Upoštevamo, da je teža 1 dm3 vode enaka 10 N, teža 1 m3 vode pa
10 kN. Ko sta na jadrnici oba člana posadke, ustreza sila vzgona Fvzg,j+p =
11,6 kN prostornini izpodrinjene vode V1 = 1,16m3. Ko posadke ni na jadr-
nici, ustreza sila vzgona Fvzg,0 = Fg,j = 10 kN prostornini izpodrinjene vode
V0 = 1m3.

(c) Ko piha veter, je sila vzgona na zasidrano jadrnico (C) večja kot sila vzgona,
ko vetra ni. Ugrez jadrnice je takrat, ko piha veter, večji od ugreza v brezve-
trju, ker jadrnico v vetru poleg teže (delno) navzdol dodatno vleče še napeta
sidrna vrv. V brezvetrju lahka sidrna vrv ni napeta, če je le dovolj dolga, da
sidro leži na dnu.

(d) V vetru delujejo namirujočo zasidrano jadrnico 4 sile: v smeri navzdol deluje
teža F⃗g,j , v smeri od premca proti krmi jadrnice deluje nanjo sila vetra F⃗vet,
v smeri sidrne vrvi deluje sila sidrne vrvi F⃗sv in v smeri navzgor deluje sila
vzgona F⃗vzg. Ker jadrnica miruje, sklepamo, da so vse te sile v ravnovesju.
Vnaprej poznamo velikosti dveh sili, teže Fg,j = 10 kN in sile vetra Fvet =
2,5 kN, ki ju na sliki predstavimo s 4 cm in 1 cm dolgima usmerjenima dalji-
cama.
Silo vetra uravnoveša vodoravna komponenta sile sidrne vrviFsv,∥ = 2,5 kN,
ki jo predstavimo z 1 cm dolgo usmerjeno daljico, usmerjeno v nasprotni
smeri kot je sila vetra. Ker poznamo komponento sile sidrne vrvi in ker
vemo, da sila sidrne vrvi deluje vzdolž vrvi, narišemo od krajišča F⃗sv,∥ pra-
vokotnico p na F⃗sv,∥ in dobimo krajišče sile sidrne vrvi F⃗sv v točki, kjer pra-
vokotnica p seka sidrno vrv. Na sliki izmerimo, da je usmerjena daljica, s
katero predstavimo silo sidrne vrvi F⃗sv dolga 2,0 cm ± 0,1 cm, kar ustreza
velikosti sile Fsv = 5,0 kN ± 0,25 kN.
Sila vzgona F⃗vzg uravnoveša vsoto teže F⃗g,j in navpične komponente sile si-
drne vrvi F⃗sv,⊥. Na sliki izmerimo, da je usmerjena daljica, s katero predsta-
vimo navpično komponento sile sidrne vrvi F⃗sv,⊥ dolga 1,73 cm± 0,1 cm, kar
ustreza velikosti navpične komponenteFsv,⊥ = 4,33 kN± 0,25 kN.Vsota teže
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F⃗g,j in F⃗sv,⊥ je po velikosti enaka sili vzgona, ki meri Fvzg = 10 kN +4,33 kN
= 14,33 kN± 0,25 kN in je na sliki predstavljena z usmerjeno daljico dolžine
5,73 cm ± 0,1 cm.

Prijemališča sil: teža prijemlje nekje
na kobilici, nižje od sile vzgona. Sila
vzgona prijemlje nekje v ugreznjenem
delu trupa jadrnice (višje od teže). Sila
sidrne vrvi prijemlje na premcu. Sila
vetra prijemlje nekje na nadvodnem
delu jadrnice.

b

b
b

b

F⃗g,j

F⃗vzg

F⃗vet

F⃗sv

F⃗sv,∥

F⃗sv,⊥
p

(e) Sila vzgona Fvzg = 14,33 kN± 0,25 kN je po velikosti enaka teži izpodrinjene
vode, kar pomeni, da zasidrana jadrnica izpodriva 1,433m3 ±0,025m3 vode.

(f) Sila F⃗s, s katero sidrna vrv vleče sidro, je po velikosti enaka sili, s katero
sidrna vrv vleče premec jadrnice F⃗sv, Fs = Fsv = 5,0 kN ± 0,25 kN.

(g) Postopamo enako kot pri vpra-
šanju (d), pri čemer upošte-
vamo, da sidrna vrv vleče pre-
mec jadrnice pod drugim ko-
tom. Na sliki izmerimo, da
je dolžina usmerjene daljice, s
katero predstavimo silo sidrne
vrvi F⃗sv dolga 1,2 cm ± 0,1 cm,
kar ustreza velikosti sile Fsv =
2,9 kN ± 0,25 kN.

b
b

30◦

F⃗vet

F⃗sv

F⃗sv,∥

F⃗sv,⊥

(h) Z najmanjšo silo bi sidrna vrv vlekla sidro v smeri vzporedni z vodoravnim
dnom, pod kotom 0◦ glede na dno. Po velikosti bi bila enaka sili vetra, 2,5 kN.
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B2 (a) Če se popotnika, ki sta spočetka 9 km narazen, snideta po eni uri hoje na-
sproti, to pomeni, da v eni uri prehodita prav toliko - 9 km. V 5 urah preho-
dita 5-krat toliko, torej 45 km.

(b) Upoštevamo, da se, če hodita v isto smer, snideta po 5 urah - to pomeni,
da je od celotne skupne prehojene razdalje 45 km prehodil hitrejšji popotnik
9 km več kot počasnejši, ker sta bili toliko narazen njuni legi na začetku.
Od preostanka poti, 45 km − 9 km = 36 km pa prehodita vsak pol, 18 km.
Počasnejši popotnik torej prehodi v 5 urah 18 km, hitrejši pa 18 km +9 km
= 27 km.

(c) Hitrejši prehodi 27 km v 5 urah, torej hodi s hitrostjo vH = 27km
5h = 5,4 km

h .
Počasnejši prehodi 18 km v 5 urah, torej hodi s hitrostjo vP = 18km

5h = 3,6 km
h .

(d) Grafi, ki kažejo, kako se legi obeh popotnikov spreminjata s časom v pri-
meru, ko si hodita nasproti (počasnejši p1 in hitrejši h1) in ko hodita v isto
smer (počasnejši p2 in hitrejši h2).

t [h]0 1 2 3 4 5

9

18

27
x [km]

p1

h1

p2

h2

(e) Razdalja med popotnikoma se v primeru, ko hitrejši dohiteva počasnejšega,
zmanjša za 9 km v 5 urah, torej se zmanjšuje s hitrostjo v2 = 9km

5h = 1,8 km
h .

Ta hitrost je tudi razlika hitrosti obeh popotnikov, v2 = vH − vP = 5,4 km
h

− 3,6 km
h = 1,8 km

h .
Razdalja med popotnikoma se v primeru, ko si hodita nasproti, zmanjšuje
za 9 km vsako uro, torej se zmanjšuje s hitrostjo v1 = 9 km

h . Ta hitrost je tudi
vsota hitrosti obeh popotnikov, v1 = vH + vP = 5,4 km

h +3,6 km
h = 9 km

h .
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C Vsi tekmovalci so imeli identične pripomočke.

(a) Primer meritev je v razpredelnici. Dovoljeno odstopanje pri meritvah je
±10%.

(A) l = 20 cm (B) l = 10 cm (C) l = 30 cm
m [g] ∆y [cm] m [g] ∆y [cm] m [g] ∆y [cm]
0 0 0 0 0 0

100 2,2 100 0,4 50 3,6

200 4,3 200 0,8 100 6,9

300 6,4 300 1,1 150 9,8

350 7,3 400 1,5 200 12,0

400 8,1 500 1,9 250 14,0

450 8,6 600 2,2 300 15,6

(b) Grafi, ki kažejo, kako je odmik krajišča ravnila od ničelne lege odvisen od
sile, ki deluje na krajišče ravnila.

F [N]

∆y
[cm]

0 1 2 3 4 5 6

4

8

12

16

2

6

10

14

b

b

b

b

b

b
b

b
b

b
b

b
b

b

b

b

b

b

b

(A) l = 20 cm

(B) l = 10 cm

(C) l = 30 cm
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(c) Opažanja in ugotovitve o upogibanju enega ravnila so lahko:
(i) če na prosto krajišče ravnila deluje večja sila, se ravnilo bolj upogne (od-

mik krajišča od ničelne lege je večji), kot če deluje manjša sila,
(ii) odmik krajišča daljšega ravnila od ničelne lege je pri isti sili večji od od-

mika krajišča krajšega ravnila,
(iii) pri manjših silah sta odmik krajišča od ničelne lege in sila premosoraz-

merna,
(iv) pri večjih silah se pri dodatnem povečanju sile odmik krajišča od ničelne

lege poveča za manj kot pri manjših silah,
(v) pri daljšem ravnilu jemeja premosorazmernosti sile in odmikaprimanjši

sili kot pri krajšem ravnilu,
(vi) odmik krajišča ravnila od ničelne lege ni premosorazmeren dolžini rav-

nila,
(vii) pri večjih odmikih krajišča ravnila od ničelne lege deluje sila na krajišče

ravnila pod kotom in je odmik zato manjši, kot če bi enako velika sila
delovala na krajišče ravnila v smeri pravokotno na ravnilo.

(d),(e) Primera meritev sta v razpredelnici. Dovoljeno odstopanje pri meritvah (D)
je ±10%, pri (E) pa ±20%.

2 ravnili, l = 30 cm
(D) (E)

m [g] ∆y [cm] ∆y [cm]
0 0 0

100 3,9 1,9

200 7,2 4,0

300 10,3 6,1

400 12,5 8,8

500 14,7 11,7

600 16,1 13,9
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(f) Grafi, ki kažejo, kako je odmik krajišča ravnila od ničelne lege odvisen od
sile, ki deluje na krajišče ravnila.

F [N]

∆y
[cm]

0 1 2 3 4 5 6

4

8

12

16

2

6
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14

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

(D) dve ravnili

(E) dve zlepljeni ravnili

(C) eno ravnilo

(g) Opažanja in ugotovitve o upogibanju enega ravnila so lahko:
(i) pri isti sili, ki deluje na krajišče ravnila se najbolj upogne eno ravnilo in

najmanj dve po robu zlepljeni ravnili,
(ii) za isti odmik krajišča od ničelne legemora na dve ravnili, samo položeni

eno na drugo, delovati (približno) dvakrat tolikšna sila, kot deluje na eno
ravnilo,

(iii) ko se ravnili, položeni eno na drugo, skupaj upogibata, nekoliko drsita
eno ob drugem,

(iv) z lepljenjem robov ravnil drsenje ravnil enega ob drugem zmanjšamo in
se zato zlepljeni ravnili pri isti sili manj upogneta kot nezlepljeni ravnili,

(v) pri dveh ravnilih je meja premosorazmernosti sile in odmika pri večji sili
kot pri enem ravnilu.

36



Bilten 36. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2015/2016

9. RAZRED, rešitve nalog z državnega tekmovanja
V preglednici so zapisani pravilni odgovori na vprašanja iz sklopa A.

A1 A2 A3 A4 A5
A D A B D

A1 Če je zračni upor zanemarljiv, se med prostim padanjem skokice ohranja vsota
njenih kinetične in potencialne energije. Z višino lege skokice se linearno spremi-
nja njena potencialna energija, in zato se linearno spreminja tudi njena kinetična
energija. Pri h = 0 je potencialna energija skokice manjša od njene potencialne
energije pri h > 0, kinetična energija skokice pa je pri h = 0 za prav toliko večja
od kinetične energije skokice pri h > 0. Graf kaže odvisnostWk(h).

A2 Ker sta krogli obešeni na enakih oddaljenostih od osi in ker je tehtnica v vodoravni
ravnovesni legi, sklepamo, da sta sili FAl in FFe, s katerima v vodo potopljeni
krogli vlečeta nasprotna kraka tehtnice, enaki,

FAl = FFe .

Sila posamezne krogle na krak tehtnice je
po velikosti enaka razliki med težo kro-
gle in silo vzgona na kroglo,
FAl = Fg,Al − Fv,Al = VAl · g · (ρAl − ρv)

in

FFe = Fg,Fe − Fv,Fe = VFe · g · (ρFe − ρv) .

kjer sta VAl in VFe prostornini krogel, ρAl in ρFe pa gostoti aluminija in železa.

b

FAlFFe

Ko sili krogel na kraka tehtnice izenačimo, dobimo

VAl · (ρAl − ρv) = VFe · (ρFe − ρv) .

Ker je gostota železa večja od gostote aluminija, ρFe > ρAl, je (ρFe−ρv) > (ρAl−ρv).
Od tu sledi, da je prostornina krogle iz aluminija večja od prostornine krogle iz
železa, VAl > VFe.

Če je tako, deluje na železno kroglo manjša sila vzgona kot na kroglo iz aluminija,
Fv,Fe < Fv,Al in ker velja FAl = FFe vidimo, da velja tudi Fg,Fe < Fg,Al. Ko sta
krogli nad vodno gladino, se tehtnica prevesi na stran težje krogle iz aluminija.

A3 Največje možno število pik v kvadratni inči, natisnjenih pri ločljivosti 600 dpi, je
600 · 600 = 360 000. Kvadratna inča ima ploščino 2,54 cm · 2,54 cm= 6,45(16) cm2,
kar pomeni, da je na vsakem cm2 natisnjenih

360 000

6,45(16) cm2
= 55 800 pik.
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A4 Klado in utež pospešuje teža uteži, gibanje pa za-
vira trenjemed klado inmizo. Zapišemo 2. New-
tonov zakon,

(m+M) · a = m · g − 1

10
M · g .

Od tu izrazimo maso kladeM ,

M = m · g − a

a+ 1
10
g
= m · 10− 3

3 + 1
= 0,2kg · 7

4
= 0,35kg .

F⃗g,m

F⃗t,M

m

M

b

A5 Vsa štiri narisana vezja somed seboj ekvivalentna. Na vir napetosti sta zaporedno
vezani dve kombinaciji dveh vzporedno vezanih žarnic.

B1 (a) Petrova potencialna energija se pretvori v njegovo kinetično energijo. Od
lege na vrhu omare visoke h0 = 1,8mdo lege tik preden se z nogami dotakne
tal se njegova potencialna energija zmanjša za ∆Wp = (−)m · g · h0, njegova
kinetična energija pa se za prav toliko poveča, in ker je Peter na vrhu omare
miroval, lahko zapišemo

m · g · h0 =
1

2
m · v20 ,

odkoder dobimo njegovo hitrost tik preden se s stegnjenimi nogami dotakne
tal,

v0 =
√
2 · g · h0 =

√
2 · 10 ms2 · 1,8m =

√
36

m
s = 6

m
s .

(b) Petrova hitrost se med doskokom z v0 zmanjša na 0 na poti h1 = 0,5 m, za
kolikor se med doskokom v počep še dodatno zniža Petrovo težišče. Peter
se med doskokom ustavlja s povprečnim pojemkom

ā =
v20

2 · h1

=
36m2

s2 · 2 · 0,5m = 36
m
s2 = 3,6 · g .

(c) Peter se med doskokom ustavlja čas t1,

t1 =
∆v

ā
=

v0
ā

=
6m · s2
s · 36 ·m

=
1

6
s = 0,17 s .

(d) Med doskokom delujeta na Petra dve sili: navzdol deluje sila teže F⃗g, nav-
zgor deluje na Petra sila tal F⃗t. Njuna rezultanta F⃗r = F⃗g+ F⃗t povzroči, da se
Petrovo težišče med doskokom ustavlja s povprečnim pojemkom ā = 3,6 · g,
kar pomeni, da je rezultanta sil po velikosti enaka Fr = m · ā = m · 3,6 · g,
Fr = 3,6 · Fg. Sila tal je od rezultante po velikosti še za Petrovo težjo večja,
meri Ft = 4,6 · Fg. Med doskokom z omare deluje na Petra sila tal, ki je po
velikosti enaka 4,6-kratniku njegove teže.
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(e) Povprečni pojemek, s katerim se Peter med doskokom ustavlja, je obratno-
sorazmeren poti, na kateri se ustavi, kot je zapisano v izrazu pri odgovoru pri
nalogi (b). Če bi se njegovo težišče med doskokom spustilo le za pol toliko
kot v prejšnjem primeru, h2 =

1
2
h1, bi bil njegov povprečni pojemek dvakrat

tolikšen kot prej, torej ā2 = 2 · ā = 7,2 · g. (Med površnim doskokom bi na
Petra delovala sila tal, po velikosti enaka 8,2-kratniku njegove teže.)

(f) Petrovo hitrost v = 33 m
s (pravilno bi zapisali v⃗), ki ima tik pred pristan-

kom na hrbtišču letalnice smer pod kotom 4◦ glede na podlago, razstavimo
na dve pravokotni komponenti: na komponento, ki je v točki K vzporedna s
podlago v∥ (in je, tako kot hrbtišče na tistem mestu nagnjena za 33◦ glede na
vodoravnico) in na komponento, ki je pravokotna na podlago v⊥. Slika je na-
risana v merilu, kjer pomeni 6,6 cm dolga usmerjena daljica hitrost v = 33 m

s
(daljica, dolga 1 cm pa ustreza hitrosti 5 m

s ). Z natančnim načrtovanjem ugo-
tovimo, da meri daljica, ki ustreza pravokotni komponenti Petrove hitrosti
tik pred pristankom, 0,45 cm ± 0,1 cm, kar ustreza pravokotni komponenti
hitrosti v⊥ = 2,25 m

s ± 0,5 m
s . Za prav toliko se pravokotna komponenta Pe-

trove hitrosti ob pristanku spremeni - zmanjša se na 0. Po pristanku se Peter
giblje le vzporedno s podlago.

4◦

33◦

v

v∥

v⊥

(g) Na podlago pravokotna komponenta Petrove hitrosti se med doskokom z
v⊥ zmanjša na 0 na poti h1 = 0,5m, za kolikor se med doskokom v telemark
podlagi še dodatno približa Petrovo težišče. Med doskokom je povprečni
pojemek v smeri, pravokotni na podlago

ā⊥ =
v2⊥

2 · h1

=
(2,25)2 · m2

s2 · 2 · 0,5m = 5,06
m
s2 = 0,5 · g .
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(h) Med doskokom delujeta na Petra v smeri, pravokotni na podlago, sila pod-
lage F⃗p,⊥ v smeri ven iz podlage in statična komponenta teže F⃗g,⊥ v smeri
v podlago. (Poleg sile podlage in statične komponente teže deluje na Petra
še dinamična komponenta teže F⃗g,∥, ki pa na gibanje v smeri, pravokotni na
podlago, ne vpliva.)

33◦

b

F⃗g

F⃗g,⊥

F⃗g,∥

Rezultanta F⃗g,⊥ in F⃗p,⊥, po velikosti enaka Fr,⊥ = Fp,⊥ − Fg,⊥, povzroči Pe-
trovo ustavljanje v smeri pravokotno na podlago s povprečnim pojemkom
ā⊥,

Fr,⊥ = m · ā⊥ = 62 kg · 5,06 ms2 = 314N (= 0,506 · Fg) .

Statično komponento teže določimo z razstavljanjem teže napravokotni kom-
ponenti. Slika je narisana v merilu, v katerem pomeni 1 cm silo 100 N. Na
sliki izmerimo, da ustreza statični komponenti teže usmerjena daljica z dol-
žino 5,2 cm ±0,1 cm, kar pomeni, da je velikost Fg,⊥ = 520 N.
Med doskokom deluje na Petra povprečna pravokotna sila podlage Fp,⊥ =
Fr,⊥ + Fg,⊥ = 314 N +520 N = 834 N (= 1,35 · Fg).
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(i) Postopamo enako kot pri vprašanju (f). Pri načrtovanju upoštevamo, da se
Peter tik pred doskokomgiblje pod kotom 10◦ glede na podlago. Ugotovimo,
da meri pravokotna komponenta hitrosti tik pred doskokom v2,⊥ = 5,7 m

s .

10◦

27◦

v

v2,∥

v2,⊥

Ob doskoku se Peter ustavlja s povprečnim pojemkom

ā2,⊥ =
v22,⊥
2 · h1

=
(5,7)2 · m2

s2 · 2 · 0,5m = 32,5
m
s2 = 3,25 · g .

v smeri pravokotno na podlago.

Peter ima tik pred drugim opisanim doskokom v smeri pravokotni na podlago
približno tolikšno hitrost, kot jo ima tik pred doskokom z 1,8 m visoke omare.
Ker se njegovo težišče med obema doskokoma podlagi dodatno približa za isto
razdaljo, sta približno enaka tudi pospeška.
Pravokotna sila podlage pa je med doskokom na nagnjeno hrbtišče letalnice vse-
eno nekoliko manjša kot pri doskoku z omare na vodoravna tla: pravokotna sila
podlage na klancu dodatno uravnoveša le statično komponento teže (in ne celo-
tne teže). Pri večjih naletnih kotih je sicer to zmanjšanje manj pomembno; po eni
strani so pospeški pri doskoku tedaj večji in je večja rezultanta sil, po drugi strani
pa je tedaj večja tudi statična komponenta teže.
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B2 Pri reševanju nalog upoštevamo, da je napetost na posameznem porabniku UR

premo-sorazmerna toku IR, ki teče skozi porabnik.
(a) Skozi en porabnik teče tok I(a) = 20 mA. Ves naboj e0 = 360 mAh, ki ga

lahko skozi krog požene nova baterija do svojega izpraznjenja, steče skozi
porabnik v času t(a), je e0 = I(a) · t(a), od tu izrazimo čas

t(a) =
e0
I(a)

=
360mAh
20mA = 18h .

(b) Na posameznem od obeh enakih porabnikov je polovica napetosti vira U0 =
9 V, zato je tok I(b), ki teče skozi porabnika in skozi vir, le pol tolikšen kot v
primeru (a), I(b) = 1

2
I(a) = 10mA. Baterija se izprazni v času t(b), ki je dvakrat

tolikšen kot čas t(a); t(b) = 2 · t(a) = 36 h.
(c) Napetost na vsakem od porabnikov je enaka napetosti vira in skozi vsakega

od njiju teče tok I(a), skozi vir pa skupni tok I(c) = 2 · I(a) = 40mA. Dvakrat
tolikšen tok kot v primeru (a) pomeni, da se baterija izprazni v pol tolikšnem
času kot v primeru (a), t(c) = 1

2
t(a) = 9 h.

(d) Na porabniku v zgornji veji je napetost U0, na posameznem od porabnikov
v spodnji veji je napetost 1

2
U0. Skozi porabnik v zgornji veji teče tok I(a),

skozi zaporedno vezana porabnika v spodnji veji teče polovica tega toka,
I(b). Skupni tok skozi vir je I(d) = I(a) + I(b) = 30 mA. Čas t(d), v katerem se
baterija izprazni, je

t(d) =
e0
I(d)

=
360mAh
30mA = 12h .

(e) Na vzporedno vezanih porabnikih R2 in R3 je na-
petost ista, U2 = U3 = U23. Skozi R2 in R3 tečeta
po velikosti enaka tokova I2 in I3, I2 = I3. Njuna
vsota je tok I1, ki teče skozi vir in skozi prvi po-
rabnik R1, I(e) = I1 = 2 · I2. To pomeni, da je na-
petost na prvem porabniku U1 dvakrat tolikšna kot
je napetost U23 na vzporedno vezanih porabnikih,
U1 = 2 · U23. Hkrati velja U1 + U23 = U0 = 9 V,
dobimo 2 · U23 + U23 = 3 · U23 = U0.

bbR1 R2

R3

Napetost U23 na porabnikih R2 in R3 je enaka tretjini napetosti vira, kar po-
meni, da skozi R2 in R3 tečeta tokova I2 = I3 = 1

3
I(a) = 6,67 mA, skozi vir

pa isti tok kot skozi prvi porabnik R1, I(e) = I1 = 2 · I2 = 2
3
I(a) = 13,3 mA.

Čas t(e), v katerem se baterija izprazni, je

t(e) =
e0
I(e)

=
e0

2
3
I(a)

=
3 · e0
2 · I(a)

=
3 · 360mAh
2 · 20mA = 27h .
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(f) Vezje na sliki ima precej simetrije, kar nam
olajša sklepanje. Porabniki R1, R3, R6 in R7

so vezani ekvivalentno, na njih je ista nape-
tost U1 = U3 = U6 = U7 = U1367 in skoznje
tečejo enaki tokovi I1 = I3 = I6 = I7. Vsota
teh štirih tokov je tok skozi porabnik R4 in
skozi vir, I4 = I(f) = 4 · I1, torej velja

I(f)
I1

=
I4
I1

= 4 in tudi U4

U1367

= 4 .

bb b

bb

b

R1

R3

R6

R7

R2

R5R4

Vsota enakih tokov I1 in I3 je tok I2 skozi porabnikR2 (ki mu je ekvivalenten
porabnik R5), I2 = I1 + I3 = 2 · I1 , torej velja

I2
I1

= 2 in tudi U2

U1

=
U25

U1367

= 2 .

Poglejmo še napetosti v izbranem krogu, naj bo to npr. krog s porabniki
R4, R2 in R1. Upoštevamo, da je vsota napetosti na teh porabnikih enaka
napetosti vira. Zapišemo lahko

U0 = U4 + U2 + U1 = U4 + U25 + U1367 = 4 · U1367 + 2 · U1367 + U1367 = 7 · U1367 .

Napetost U1 = U1367 je enaka sedmini napetosti vira, U1367 =
1
7
U0 in tok I1 je

enak sedmini toka I(a), I1 = 1
7
I(a) =

20
7
mA = 2,86 mA. Tok skozi baterijo je

I(f) = I4 = 4 · I1 = 4 · 20
7

mA = 80
7
mA = 11,43mA.

(g) Začnimo z zgornjo vejo vezja (s porabniki R1, R2, R3 in R4). Skozi R2 in R3

teče isti tok I2 = I3 = I23 in na obeh porabnikih sta enaki napetosti, U2 = U3.
Na porabniku R4 je napetost U4 = U2 + U3 = 2 · U2 in skozenj teče tok I4 =
2 · I23.
Skozi porabnik R1 teče
tok I1 = I4 + I23 = 2 ·
I23 + I23 = 3 · I23. Raz-
merji tokov in napetosti
sta

I1
I2

=
I1
I23

= 3

in
U1

U2

= 3 .

bb b

bb

b

R4

R7

R2

R8

R6

R1

R9

R3

R5

I7

I8

I(g) = I5 = I1 + I6

I1 = 3 · I23

I6 = 2 · I7 I9 = I6

I2 = I3 = I23

I4 = 2 · I23

V spodnji veji vezja (porabniki R6, R7, R8 in R9) teče skozi porabnik R7 tok
I7. Skozi porabnik R8 teče enak tok, I8 = I7, skozi R6 in R9 pa teče isti tok
I6 = I9 = I7+I8 = 2 ·I7. Za napetosti na porabnikih v tej veji lahko zapišemo
U7 = U8 = U78 in U6 = U9 = 2 · U78.
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Hkrati velja, da sta vsoti napetosti na obeh vzporednih vejah enaki. Upora-
bimo že zapisana razmerja napetosti na porabnikih in zapišemo

U1 + U4 = U6 + U7 + U9 in 3 · U2 + 2 · U2 = 2 · U78 + U78 + 2 · U78 .

Vidimo, da velja U2 = U78. Ker so vsi porabniki enaki, to pomeni, da velja
tudi I23 = I7 = I8. Za tok skozi baterijo in porabnik R5 lahko zapišemo

I(g) = I5 = I1 + I6 = 3 · I23 + 2 · I7 = 5 · I23 in I(g)
I2

=
I(g)
I23

= 5 .

Napetost U5 na porabniku R5 je U5 = 5 · U2.
Zdaj nam ostane le še zapis napetosti v enem od krogov, ki vključujejo bate-
rijo. Izberemo si krog s porabniki R5, R1 in R4. Zapišemo

U0 = U5 + U1 + U4 = 5 · U2 + 3 · U2 + 2 · U2 = 10 · U2

in od tu dobimo U2 =
1
10
U0 in I23 =

1
10
I(a) = 2mA in I(g) = 10mA.

C Na meritve vpliva velikost zrna koruze, ki ga tekmovalec uporabi. Pri vrednote-
nju bomo upoštevali tolerančno območje.

(a) Tehtnico lahko uravnovesimo z različnimi postopki:
(i) spreminjamo maso plastelina na krajišču enega kraka tehtnice,
(ii) spreminjamo lego plastelina na kraku,
(iii) na drugem kraku spreminjamo lego sponke za papir, ki drži posodico,
(iv) prestavimo lego šivanke na slamicah (naredimo luknjico - os - drugje).

(b) Masa lista papirja s ploščino 1 m2 je 80 g, masa
lista papirja s ploščino 1 dm2 je 0,80 g in masa
lista papirja s ploščino 1 cm2 je 0,008 g = 8mg.

(c) Masa zrna koruze je med 0,16 g in 0,23 g. Ma-
sivnejših zrn nismo našli. Ko smo merili mase, je
imelo največ zrn maso 0,19 g = 190mg.

N · 1 cm2 m [mg]
1 8

5 40

10 80

25 200

(d) Razpočeno koruzno zrno ima za približno 15% (med 10% in 20%) manjšo
maso kot surovo koruzno zrno.

(e) Čeprav so zrna sušena, je v surovem koruznem zrnu še vedno nekaj vode.
Ko zrno segrevamo, se voda v zrnu upari. Ker ima zrno ovojnico, voda ne
more zlahka iz zrna, zato zrno raznese. Hkrati se v njem spremeni tudi škrob.
Razpočeno koruzno zrno ima manjšo maso od surovega, ker je iz zrna ušla
uparjena voda.
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(f) Primer meritev je v razpredelnici.
(g) Umeritvena krivulja za mikrotehtnico, ki kaže pove-

zavo med odklonom tehtnice od ravnovesne lege α in
maso utežim.

m [mg] α [◦]
0 0

40 7

80 12

120 17

160 21

200 25

240 29

280 33

m [mg]

α [◦]

0

10

20

30

40

40 80 120 160 200 240 280
b

b

b

b

b

b

b

b

(h) Občutljivost mikrotehtnice se spremeni, če se spremeni
(i) dolžina krakov tehtnice (slamic),
(ii) masa posodice na enem kraku in masa plastelina za uravnoteženje na

drugem kraku,
(iii) razporeditev mase na krakih (če posodica ne bi visela s krajišča kraka,

ali če bi namesto dveh sponk za papir uporabili manj ali več sponk, in bi
visela posodica višje ali nižje, ali če bi drugi krak uravnovesili s plasteli-
nom v drugi posodici, ki bi visela z drugega kraka)

(iv) trenje v ležaju,
(v) ukrivljenost krakov (s tem se posredno spremeni razporeditevmase glede

na os tehtnice).
(i) Da občutljivost tehtnice povečamo, naštete parametre spremenimo tako:

(i) dolžino krakov tehtnice povečamo (povečamo ročico),
(ii) maso posodice na enem kraku in maso plastelina za uravnoteženje na

drugem kraku zmanjšamo (zmanjšamo maso gibljivih sestavnih delov
tehtnice),

(iii) razporeditev mase na krakih: posodico odmaknemo še bolj stran od osi
(šivanke), namesto dveh sponk za papir uporabimo manj sponk in bi
posodica visela višje, plastelin na drugem kraku stisnemo ob krak,

(iv) trenje v ležaju zmanjšamo,
(v) ukrivljenost krakov zmanjšamo.
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Udeleženci državnega tekmovanja 2015/2016

8. RAZRED

ime šola mentor(ica)
Marija Absec OŠ Loka, Črnomelj Jožica Kuzma
Tjaš Ajdovec OŠ Antona Globočnika Postojna Milena Marković
Nejc Amon I. OŠ Celje Lea Červan
Rok Ažnoh OŠ Prežihovega Voranca, Darja Vrhovnik

Ravne na Koroškem
Jakob Ban OŠ Vojnik Tatjana Hedžet
Žiga Beravs OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka Matevž Šifrar
Matej Berlot OŠ Kolezija, Ljubljana Tatjana

Ponikvar Lazič
Jernej Birk OŠ Vavta vas, Nataša Umek Plankar

Straža pri Novem mestu
Gregor Bohinc OŠ Danile Kumar, Ljubljana Helena Leskovar
Pia Bonča OŠ Vodice Klavdija Cof Mlinšek
Elias Pascal Bračko OŠ Toneta Čufarja Maribor Andreja Ferk
Žiga Brezavšček OŠ Naklo Špela Knez
Sara Buh OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Irena Krmelj Krivec
Hana OŠ Jakoba Aljaža Kranj Martina Šubic
Bujanović Kokot
Simon Bukovšek OŠ Škofja Loka-Mesto Matjaž Pintarič
Tajda Černigoj OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Helena Domajnko OŠ Poljane, Ljubljana Tatjana Šeruga
Laura Drašler OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Ana Turk
Lovro Drofenik OŠ Frana Kranjca, Celje Janja Rotovnik
Blaž Ermenc OŠ Ljubno ob Savinji Marija Ermenc
Matic Erpič OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak
Matija Fajfar OŠ Stara Cerkev Aleš Cimprič
Nika Filipčič OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar
Lara Frank OŠ Livade, Izola Suzana Pušnik
Aglaja OŠ Trbovlje Lucija Ule
Gale Šparemblek
Stefan Gjorgjievski OŠ Zalog Marjeta Cikajlo
Gregor Globevnik OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen
Rok Goropevšek OŠ Maksa Durjave Maribor Oskar Krautberger
Anže Goršek OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Marija Podvratnik
Kaja Grošelj OŠ Rodica, Domžale Dušan Smole
Zala Gruntar OŠ Šturje Ajdovščina Erik Černigoj
Melanija Hadolin OŠ Braslovče Tina Rus Rozina
Jaka Hatlak OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Domen Hočevar OŠ Mokronog Jožica Kaferle
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ime šola mentor(ica)
Jakob Homšak OŠ Borcev za severno mejo, Maribor dr. Miroslav Gomboc
Samo Hribar OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje Margareta

Obrovnik Hlačar
Lucija Huč OŠ Trzin Jana Klopčič
Teo Humar Zavod sv. Stanislava, Martin Čokl

OŠ Alojzija Šuštarja
Eva Igličar OŠ Naklo Špela Knez
Jakob Ivkovič OŠ Toma Brejca, Kamnik Sergeja Miklavc
Jaka Jakončič OŠ Kolezija, Ljubljana Tatjana

Ponikvar Lazič
Marija Jezeršek OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Tilen Jug OŠ III Murska Sobota Slavko Sapač
Jaka Juvan OŠ Vuzenica Tatjana Krump
Valerij Kadilnik OŠ Boštanj Katja Krnc
Lenart Kafol Zavod sv. Stanislava, Martin Čokl

OŠ Alojzija Šuštarja
Jasmina Kajtazović OŠ Zadobrova Tomi Brečko
Luka Kalita OŠ dr. Janeza Mencingerja Marija Cerkovnik

Bohinjska Bistrica
Mark OŠ Angela Besednjaka, Maribor Marko Podpečan
Kamenšek Šeško
Domen Kamplet OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer
Mirjam Kastelec OŠ Pirniče Marjeta Jesenko
Jan Keržič OŠ Mengeš Jože Kosec
Julija Klančič OŠ Frana Erjavca Nova Gorica Klemen Leban
Andrej Klopčič OŠ Jurija Vege, Moravče Andrej Rous Robida
Žiga Kmecl OŠ Domžale Béla Szomi Kralj
Tara Kobetič OŠ Rodica, Domžale Darja Žankar
Živa Kocijan OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Matjuša Mihelčič

Ljubljana
Matija Kočevar OŠ Dobravlje Stanko Čufer
Žan Luka Kolarič OŠ Gorišnica Bojan Lubaj
Jan Kolbič OŠ Blaža Kocena, Ponikva Roman Ocvirk
Matej Kolednik OŠ Breg, Ptuj Petra Lešnik
Nik Kosednar OŠ Tišina Antonija Roškar
Jan Kostanjšek OŠ Lenart Daniel Divjak
Andraž OŠ Sladki Vrh Lidija Grubelnik
Kovačič Pohorec
Matija Krajnik OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka Matevž Šifrar
Lara Krašovec OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana Manca Roblek
Anže Krejan OŠ Antona Aškerca, Velenje Andrej Plešej
Špela Kresevič Frank OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica Andreja Maljevac
Pia Kristanc OŠ Staneta Žagarja Kranj Neva Pogačnik
Aljaž Krivokapić OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer

47



Bilten 36. tekmovanja za Stefanovo priznanje 2015/2016

ime šola mentor(ica)
Gaj Lan Kunavar OŠ Jurija Vege, Moravče Andrej Rous Robida
Lenart Kužnik OŠ Polzela Jure Stepišnik
Jernej Lavrih OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji Bojan Bric
Nika Lebeničnik OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer
Valerija Lepoša OŠ Puconci Zlatka Kardoš Laco
Vito Levstik OŠ Ljudski vrt Ptuj Jasmina Žel
Luka Lonec OŠ Duplek, Sp. Duplek Marija Majcenič
Jan Lorenčič OŠ Veržej Samo Zanjkovič
Jure Majcen OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Irena Rotovnik Aplinc
Tilen Majer OŠ Sveta Ana Aleš Milošič
Polona Marinko OŠ Brezovica pri Ljubljani Alenka Doria Peternel
Urša Mati Djuraki OŠ Franceta Bevka, Ljubljana Andreja Pagon
Rok Merše OŠ Šmartno pod Šmarno goro Polonca

Petrica Ponikvar
Miha Mesarič OŠ Videm Helena Šegula
Ula Mikoš OŠ Vič, Ljubljana Ana Petkovšek
Luka Miličič- Eržen OŠ Antona Tomaža Linharta Katarina Stare

Radovljica
Martin Mlinšek OŠ Vodice Klavdija Cof Mlinšek
Jan Mraz OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer
Lara Nemanič OŠ Metlika Jože Vraničar
Janez Urban OŠ Sava Kladnika Sevnica Valentina Mlakar
Nepužlan
Jakob Novak II. OŠ Celje Primož Hudi
Anže Pečaver OŠ Dravlje, Ljubljana Vesna Harej
Rok Pečnik OŠ Mengeš Jože Kosec
Lovro Perme OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji Bojan Bric
Matic Petek OŠ Ormož Igor Kaučič
Filip Petrovič OŠ Šturje Ajdovščina Erik Černigoj
Katarina Pirc OŠ Lava, Celje Aleš Videnšek
Alen Planinšec OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Andreja Žužel
Jošt Plevel OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec
Tina Podboj OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Lev Podbregar OŠ Polzela Jure Stepišnik
Andraž Podpečan OŠ Gorica, Velenje Zvonko Kramaršek
Gregor Pogačar OŠ Toma Brejca, Kamnik Sergeja Miklavc
Ana Poklukar OŠ prof. dr. Josipa Plemlja, Bled Helena Vojvoda
Lenart Polc OŠ Ivana Skvarče, Zagorje Vanja Celestina
Klara Polič OŠ Franceta Prešerna, Maribor Damjan Pihler
Aleš Poljanšek OŠ Šmartno v Tuhinju Iva Žumer
Matija Radež OŠ Otočec Peter Jenič
Vid Rajh OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak
Aleks Zavod sv. Stanislava, Martin Čokl
Kaapre Rehtijärvi OŠ Alojzija Šuštarja
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ime šola mentor(ica)
Tjaša Remec OŠ Center, Novo mesto Meta Hrast
Klara Repolusk OŠ Rače Romana Šabeder
Andrej Risteski OŠ Ledina, Ljubljana Nina Zadel
Ambrož Rodošek OŠ Majšperk Jožef Režek
Jernej Rožanski OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin
Urban Ručigaj OŠ Mengeš Jože Kosec
Blaž Matija OŠ Vrhovci, Ljubljana Tanja Župec Dečman
Samotorčan
Jakob Schrader OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana Milena Valentan
Anika Sedmak OŠ Toneta Tomšiča Knežak Petra Valenčič
Marcel OŠ Vransko - Tabor Tina Rus Rozina
Semprimožnik
Žan Seničar OŠ Sava Kladnika Sevnica Valentina Mlakar
Manca Simončič OŠ Boštanj Katja Krnc
Petja Spačal OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen Barbka Mahnič
Erazem Stanonik OŠ Žiri Mateja Leskovec
Tjaša Sušnik OŠ Naklo Špela Knez
Matej Šafarič OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana mag. Nataša

Pozderec Intihar
Tilen Šalamun OŠ Domžale Béla Szomi Kralj
Maj Marcel Škof OŠ Davorina Jenka Ivana Janka Dremelj

Cerklje na Gorenjskem
Andraž Škof OŠ Ob Dravinji, Slovenske Konjice Stanko Polanec
Angelika Škrabl JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina Saša Silič
Tibor Vito Šušnjara 2. OŠ Slovenska Bistrica Vesna Potočnik
Julija Težak OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana Urška Lun
Domen Tomc OŠ Podzemelj Jože Ancelj
Kristina Turk OŠ Tržišče Silvestra Stušek
Zala Urbič OŠ Koseze, Ljubljana Ivana Madronič Čelič
Hana Valič OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Sašo Žigon
Manca Vavpotič OŠ Škofljica Gorica Srebot
Nejc Vene OŠ Škofja Loka-Mesto Matjaž Pintarič
Jaka Vrhovnik OŠ Mozirje Jana Pahovnik
Mateo Vrtunski OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana Milena Valentan
Kamil Wahibi OŠ Vojnik Tatjana Hedžet
Tadej Zidar OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer
Gal Zmazek OŠ Ljudski vrt Ptuj Jasmina Žel
Katarina Zobec OŠ Bistrica ob Sotli Dragica Šket
Marjetka Zupan OŠ Ig Martina Brence
Ažbe Železnik OŠ Litija Robert Buček
Žana Žgavc OŠ Dobravlje Stanko Čufer
Jon Žirovnik OŠ Mengeš Jože Kosec
Mark Žnidar OŠ Šenčur Andreja Jagodic
Patrik Žnidaršič OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar
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9. RAZRED

ime šola mentor(ica)
Jure Abram OŠ Cerkno Marija Urh Lahajnar
Gregor Alič OŠ Dobrova Mojca Carmen

Fernandez Bezamovski
Maj Antončič OŠ Lava, Celje Aleš Videnšek
Jernej Avsec OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver
Boštjan Baras OŠ Dobrova Mojca Carmen

Fernandez Bezamovski
Jaka Baš OŠ Ivana Skvarče, Zagorje Vanja Celestina
Neža Berlič OŠ Pohorskega odreda Miran Lovrenčič

Slovenska Bistrica
Matic Blagonič OŠ Koper Katarina Podgajski
Matjaž Brežnjak OŠ Šentjernej Roman Turk
Lenart Bučar OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje Andrej Novljan
Martin Cestnik OŠ Vransko - Tabor, PŠ Tabor Tina Rus Rozina
Aleš Čebulj OŠ Davorina Jenka Bogdan Sušnik

Cerklje na Gorenjskem
Jakob Čehovin OŠ Branik Jože Štrukelj
David Črtalič OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver
Brina Čučnik OŠ Vodmat, Ljubljana Majda Šebenik
Lucijan De Reggi OŠ Lucija Lijana Turk
Aljaž Divjak OŠ Lenart Daniel Divjak
Iza Drakslar OŠ Šenčur Andreja Jagodic
Aleksij Drnovšček OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Marko Vidmar

Renče
Tina Drnovšek OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Alen Drofenik VIZ OŠ Rogatec Stanislav Bobek
Martin Fister OŠ Naklo Špela Knez
Kris Flajs OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar
Nejc Flajšar OŠ Muta Jelka Furman
Timotej Gabrijan OŠ Fram Valerija Vodopivec
Luka Gačnik OŠ Rače Romana Šabeder
Bor Gazvoda OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik
Irena Gerlj OŠ Hudinja, Celje Gregor Pančur
Matevž Gombač OŠ Miroslava Vilharja Postojna Gregor Antloga
Gal Anton Gorše OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana Polonca Štefanič
Jurij Grohar OŠ Draga Bajca Vipava Irena Brecelj Furlan
Ema Gubanec Hančič OŠ Vodice Klavdija Cof Mlinšek
Luka Hadl OŠ Center, Novo mesto Meta Hrast
Sebastjan Homar OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec
Luka Horjak OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice Andrej Podpečan
Staš Horvat OŠ Gorišnica Bojan Lubaj
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ime šola mentor(ica)
Luka Jelovčan OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas Irena Krmelj Krivec
Uroš Jerman OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Gašper Jug OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana Marija Košenina
Tina Jurkošek OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje Dejan Zupanc
Pija Kapš OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak
Ema Kavčič OŠ Rovte Gregor Udovč
Ian Kesar OŠ Mirana Jarca, Ljubljana Andrej Nardin
Aljaž Klavžar OŠ Kozje Manica Kolar
Jan Klemenc OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin
Jure Kobal OŠ Pirniče Marjeta Jesenko
Jan Kocet OŠ Bogojina Dušan Nemec
Rok Kocjančič OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana Polonca Štefanič
Matej Kogovšek OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec
Klemen Kolar OŠ Hudinja, Celje Gregor Pančur
Matej Kompara OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Sašo Žigon
Urša Konda OŠ Belokranjskega odreda Semič Barbara Fir
Luka Kopše OŠ Breg, Ptuj Petra Lešnik
Sebastjan Kordiš OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka Majda Jeraj
Luka Korotaj OŠ Martina Konšaka Maribor Damir Orehovec
Gašper Košir OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec
Aljaž Krevs OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Grega Krmelj OŠ Milana Majcna Šentjanž Slavka Pungerčar
Katja Krupenko OŠ Vižmarje-Brod Urška Gašperšič
Gregor Kržmanc OŠ Ivana Cankarja, Vrhnika Maša Tramte
Jan Kukavica OŠ Gustava Šiliha, Velenje Karin

Sirovina Dvornik
Gal Kunič OŠ Mirana Jarca Črnomelj Janez Pašič
Patrik Kušter OŠ Trbovlje Vida Kovačič
Jaka Kužner I. OŠ Celje Lea Červan
Tijana Leban OŠ Idrija Martina Vončina
Žiga Leskovec OŠ Notranjski odred Cerknica - Mira Širaj

P 11. maj, Grahovo
Mark Loborec Zavod sv. Stanislava, Martin Čokl

OŠ Alojzija Šuštarja
Tevž Lotrič OŠ Predoslje Kranj Erna Fajfar
Patricija Lunar OŠ Komenda Moste Damijana Ogrinec
Matej Mali OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Neva Mandić OŠ Vič, Ljubljana Ana Petkovšek
Nika Marolt OŠ Mengeš Jože Kosec
Aljaž Medič OŠ Antona Tomaža Linharta Jože Stare

Radovljica
Sinja Mežnar OŠ Grm, Novo mesto Jana Pečaver
Urban Mežnar OŠ Marije Vere, Kamnik Urška Brožič
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Peter Milivojević OŠ Koper Katarina Podgajski
Tadej Mlinšek OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu Robert Sterkuš
AdamModic OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana Petra Rotar
Vita Movrin OŠ Bojana Ilicha, Maribor Franci Klasinc
Matic Mulc OŠ Notranjski odred Cerknica Jure Mele
Anton Novak OŠ Vodice Klavdija Cof Mlinšek
Gašper Oberstar OŠ Braslovče Tina Rus Rozina
Ana Opalič OŠ Šmarje pri Jelšah Martina Petauer
David Ošlaj OŠ Stražišče Kranj Silva Majcen
Neven Otorepec OŠ Gustava Šiliha Laporje Jure Cvahte
Nejc Parkelj OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja, Matjuša Mihelčič

Ljubljana
Vid Pejovnik OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki Boštjan Ketiš
Aljaž Perovšek OŠ Antona Globočnika Postojna Milena Marković
Vid Peršak OŠ Lenart Daniel Divjak
Dora Pestotnik Stres OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Neža Peternel OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik
Job Petrovčič OŠ Tabor Logatec Vesna Strle
Filip Petrovčič Renčof OŠ Tabor Logatec Vesna Strle
Ana Pikovnik OŠ Kolezija, Ljubljana Tatjana

Ponikvar Lazič
Erazem Pivk OŠ Simona Jenka Kranj Irma Pustotnik
Primož Pliberšek OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec Marijan Krajnčan
Luka Podgoršek OŠ Medvode Marjeta Lavrih
Špela Poljšak OŠ Srečka Kosovela Sežana Mojca Štembergar
Gabi Porenta OŠ Orehek Kranj Tomaž Ahčin
Miha Potočnik OŠ Bojana Ilicha, Maribor Franci Klasinc
Nina Pugelj OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana Irena Stegnar
Matic Rakušček OŠ Simona Gregorčiča, Kobarid Martina Zorč Melinc
Christian Ravnikar OŠ Domžale Béla Szomi Kralj
Matej Remc OŠ Venclja Perka, Domžale Ida Vidic Klopčič
Vid Rigler OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče Veronika Pajk
Luka Robnik II. OŠ Celje Primož Hudi
Jure Rogelj OŠ Simona Jenka, Smlednik Alenka Kuhar
Jan Roth OŠ Polje mag. Polona

Theuerschuh
Urška Rožman OŠ Gornja Radgona Branko Beznec
Marcel Ručigaj OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Rok Rutar OŠ Jelšane Petra Valenčič
Dylan Joseph Samuel OŠ Fokovci Simon Hozjan
Soraja Sekavčnik OŠ Trnovo, Ljubljana mag. Đulijana Juričić
Jernej Simončič OŠ Šentjernej Roman Turk
Luka Skeledžija OŠ Kašelj Maja Ilar
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Vladimir Smrkolj OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana Sonja Koželj
Vid Sojer OŠ Brezovica pri Ljubljani Alenka Doria Peternel
Tadej Strah OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Anica Vozel
Martin Straus OŠ Idrija Martina Vončina
Gašper Struna OŠ Stična Suzana Klopčič
Damir Šarlah JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina Edvard Sajko
Martin Šifrar OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar
Primož Škafar OŠ Odranci Vera Juhnov
Luka Šoštar OŠ Pohorskega odreda Valentin Strašek

Slovenska Bistrica
Nika Špajzer OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik Janko Slapničar
Lora Štravs OŠ Železniki Anka Arko
Miha Štucin OŠ Cerkno Marija Urh Lahajnar
Timotej Šuman OŠ Lenart Daniel Divjak
Lucija Tekavc OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani Tatjana Cvelbar
Jure Tojnko OŠ Slivnica pri Celju Alenka Polenšek
Andraž Tomšič OŠ Log - Dragomer Petja Pompe Kreže
Luka Tovornik OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana Marija Košenina
Sašo Tratnik OŠ Deskle Marija Drekonja
Jan Trputec OŠ Šmarjeta Jože Novak
Lara OŠ Medvode Alenka Trpin
Tušek Oklobdžija
Anej Umek OŠ Šmihel, Novo mesto Milena Košak
Nejc Uršič OŠ Stranje Eva Grčar
Matevž Vaupotič OŠ Hajdina Damjan Kobale
Matevž Vidovič OŠ Medvode Marjeta Lavrih
Neža Vipavc OŠ Gorica, Velenje Zvonko Kramaršek
Domen Višnar II. OŠ Celje Primož Hudi
Domen Vogrin OŠ Preserje pri Radomljah Maja Maze
Luka Volk JVIZMozirje, OEOŠRečica ob Savinji Mihela Lekše
Tilen Zupanc Mušič OŠ Trzin Maja Završnik
Luka Žabkar OŠ Rodica, Domžale Martin Mah
Maša Žaucer OŠ Poljane, Ljubljana Tatjana Šeruga
Jan Žekar OŠ Slivnica pri Celju Alenka Polenšek
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
Martin Žust OŠ Rovte Gregor Udovč
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Zaključna prireditev Bistroumi 2015
Prireditev Bistroumi 2015 je potekala v nedeljo, 24. maja 2015 v dvorani Union v
Ljubljani. Častni gost na prireditvi je bil prof. dr. Janez Strnad, ki je spregovoril o
zgodovini odkritij v optiki. Nagrajenci tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike
so imeli čast, da jim je nagrade podelil prof. Strnad.

Prof. dr. Janez Strnad na Bistroumih 2015.

Nagrajenci 35. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova
priznanja 2015. Nagrajenka se skriva za enim od nagrajencev.

Letošnja prireditev Bistroumi 2016 je bila v soboto, 14. maja 2016 vGallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani.
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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 Dušana Bordona Semedela - Koper
DMFA Založništvo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Bilten 36. 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:
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/DrzavnoFiOS_Bilten2016.pdf
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