
Domača naloga – DELO in ENERGIJA 
 

1. Dopolni: 
 

Dogodek Energija se veča, manjša, se ne spremeni 

Dvigalo dviga zaboj. Potencialna energija zaboja se veča. 

Mlado vejo upogibaš.  

Nogometna žoga se je za hip ustavila v mreži.  

Lončnico, ki stoji na tleh, preneseš na drugo 

mesto v sobi in postaviš na tla. 
 

Sedeži vrtiljaka se gibljejo vse hitreje.  

Padalec se enakomerno spušča proti tlom.  

 

 Delo računamo po enačbi _________. Upoštevamo silo ali komponento sile, ki je pravokotna na smer 
gibanja, poševna glede na smer gibanja, vzporedna s smerjo gibanja. (nepravilne izjave prečrtaj!) 

 Delo lahko izrazimo v enotah: ________ ali ________. 
  

Kinetična energija telesa je odvisna od __________ in _____________ telesa. Označimo jo z 

____.  Merimo jo v ______________. 

Če se telesu hitrost dvakrat poveča, je njegova kinetična energija _______ večja. 
 

Potencialna energija telesa je odvisna od ___________ telesa in _________________________.  

 
 

2. Kolikšno kinetično energijo ima smučar z maso 60 kg in hitrostjo 10 m/s? (3000 J) 
 

3. S kolikšno hitrostjo se premika kolesar z maso 60 kg, če je kinetična energija 3 kJ? (10m/s) 
 

4. Kolikša je masa telesa, ki ima pri hitrosti 4 m/s kinetično energijo 480 J? (60 kg) 
 

5. Trgovka dvigne na 1,5 m visoko polico 8 kg blaga. Kolikšna je potencialna energija blaga na polici 

glede na sobna tla? (120 J) 
 

6. Kolikšno potencialno energijo ima helikopter z maso 2400 kg, ki je poletel 150 m visoko? (3,6 MJ) 

 

7. Na kateri višini je balon z maso 800 kg, ki ima 960kJ potencialne energije? (120m) 

 

8. Kolikšno delo opravi hišnik, ki dvigne 25 kg vrečo z višine 0,5 m na višino 2,5 m ? (500 J) 
 

9. Človek z maso 80 kg se je povzpel na hrib in pri tem opravil 800 KJ dela. Kako visok je hrib? 

(1000m) 
 

10. Kolikšno maso mora imeti utež, ki jo dvigneš 1,3m visoko, da opraviš 5,2 kJ dela? (400 kg) 

 

11. Koliko kg puščico smo izstrelili navpično navzgor, če je imela 15 J  energije in je dosegla višino 

5m? (0,3 kg) 
 

 



 

 

12. V katero nadstropje se je odpeljala Anka z maso 50 kg, če je razdalja med nadstropji 2,5 m, 

dvigalo pa je opravilo 25 kJ dela? (20) 
 

 

13. Žerjav dvigne v 25 s tono težko breme 20 m visoko. Kolikšno delo opravi elektromotor žerjava, če 

se breme dviga enakomerno?  Koliko dela med dviganjem opravi teža bremena?   (200kJ) 
 


