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Ime in Priimek :       
 

Datum :        

 

BESEDILNE NALOGE   
 

1) Motorist se pripelje na vrh klanca s hitrostjo 72  in brez zaviranja nadaljuje pot po klancu 

navzdol kot kaže slika. Ob vznožju klanca je njegova hitrost 26  . Za pot navzdol je potreboval 

1min. 
a) Kolikšen je bil njegov pospešek? 
b) Kolikšno pot je prevozil v tem času? 
c) Kolikšna sila deluje v smeri gibanja, če je masa motorista in motorja skupaj 130kg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Voziček z maso 2kg, ki na začetku miruje, potiskamo s stalno silo 5N.  
a) S kolikšnim pospeškom se giblje? 
b) Kolikšna je njegova hitrost tik preden se zaleti v steno, če nanj deluje sila 3s? 
 
 
3) Jure vleče Majo, ki je na rolkah, s stalno silo 400N. Po eni sekundi jo spusti. Majina masa je 
50kg.  
a) S kolikšno hitrostjo se Maja giblje naprej? Njeno gibanje je enakomerno, zaviralne sile 
zanemarimo. 
b) Po kolikšnem času od začetka gibanja Maja zadene oviro, ki je oddaljena 16m? 

 

 

4) Voziček z maso 10kg vlečemo s stalno silo tako, da se giblje s pospeškom 0,4  . Voziček na 

začetku miruje.  
a) S kolikšno silo ga vlečemo? 
b) Kako daleč je ovira, če se vanjo zaleti po 5s gibanja? 
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