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1) TRDNO AGREGATNO STANJE 
 

2) TEKOČE AGREGATNO STANJE 
 

3) PLINASTO AGREGATNO STANJE 

Ime in priimek :       

Datum :        

AGREGATNA STANJA 

 

1. Pod sliko s submikroskopsko predstavitvijo delcev napiši, katero agregatno 

stanje verjetno prikazuje: 

 

 

 

 

 

 

________________           ________________             ________________ 

 

2. Poveži agregatno stanje s pravilnim opisom. Vsakemu agregatnemu stanju 

pripada lahko več opisov. 

a) Delci so med seboj nepovezani. 

b) Snov ima določeno obliko. 

c) Med delci je zelo velika privlačnost. 

d) Snov ni stisljiva. 

e) Delci v snovi so večinoma razporejeni v spodnjem delu posode. 

f) Snov zasede ves prostor, ki je na razpolago. 

 
3. Obkroži pravilne trditve v zvezi s prehodi med agregatnimi stanji. Možnih je 

več pravilnih odgovorov. 

a) Taljenje je prehod iz plinastega v tekoče agregatno stanje. 
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šoli. Za eventuelne slabe ocene in napake pri izdelavi učnih listov ne odgovarjamo. Uporaba na lastno odgovornost. 

1) TRDNO AGREGATNO STANJE 

 
2) TEKOČE AGREGATNO STANJE 

 
3) PLINASTO AGREGATNO STANJE 

Ime in priimek :       

Datum :        

AGREGATNA STANJA - rešitve 

 

1. Pod sliko s submikroskopsko predstavitvijo delcev napiši, katero agregatno 

stanje verjetno prikazuje: 

 

 

 

 

 

 

tekoče agregatno stanje        plinasto agregatno stanje            trdno agregatno stanje 

 

2. Poveži agregatno stanje s pravilnim opisom. Vsakemu agregatnemu stanju 

pripada lahko več opisov. 

a) Delci so med seboj nepovezani. 

b) Snov ima določeno obliko. 

c) Med delci je zelo velika privlačnost. 

d) Snov ni stisljiva. 

e) Delci v snovi so večinoma razporejeni v 

spodnjem delu posode. 

f) Snov zasede ves prostor, ki je na razpolago. 

 

3. Obkroži pravilne trditve v zvezi s prehodi med agregatnimi stanji. Možnih je 

več pravilnih odgovorov. 

a) Taljenje je prehod iz plinastega v tekoče agregatno stanje. 

b) Zaradi ohlajanja voda kondenzira. 
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