
SILE  - VAJE 

1. Sila, ki deluje na telo, je lahko prostorsko porazdeljena (V), ploskovno porazdeljena (S) ali je točkovna (T). Določi 

vrsto sile in napiši ustrezno črko v prazen prostor. 

a) ____ sila roke na snežno kepo 

b) ____ privlačna sila Zemlje na tvoje telo 

c) ____ sila tvojega podplata na tla 

d) ____ sila nalivnika pri pisanju v zvezek 

e) ____ privlačna sila Sonca na Zemljo 

f) ____ sila magneta na risalni žebljiček 

g) ____ sila vetra na tvoje telo 

h) ____ sila bodice morskega ježka na tvojo peto 

i) ____ sila mize na knjigo 

j) ____ gravitacijska sila Zemlje na padajočo dežno kapljico 

k) ____ sila zraka na padajočo dežno kapljico 

l) ____ sila zvoka na bobnič ušesa 

m) ____ sila vode na plavalca 

n) ____ sila trenja zavor pri kolesu 

o) ____ sila privlaka naelektrenega ravnila na vodni curek 

 

2. Pravilno izberi ustrezne besede. 

a) Z osebno tehtnico tehtaš svojo _______ (maso/težo), ki je izražena z enoto _______ (kg/N). 

b) Silomer meri ______ (maso/težo) in je umerjen v enotah _____ (kg/N) 

c) Astronavt ima v vesoljski postaji enako ______ (maso/težo) kot na površini Zemlje. 

d) Na Luni je _____(masa/teža) šestkrat manjša kot na Zemlji 

e) Čokolada z ____ (maso/težo) 500 g ima _____ (maso/težo) 5 _____ (kg/N). 

f) Množino snovi v telesu izražamo z ______ (maso/težo) in jo merimo z enoto ______ (kg/N). 

g) Silo, s katero nas Zemlja privlači, imenujemo _______ (masa/teža) in jo merimo v ______ (kg/N). 

 

3. Pri vsakem primeru napiši, ali se trenje poveča, zmanjša ali ostane nespremenjeno. 

a) Pri piljenju je Marko močneje pritisnil na pilo. Trenje se __________. 

b) Prah na podplatih športnih copat si je Rok obrisal z mokro cunjo. Trenje se ________. 

c) Pri rezanju kruha je oče močneje pritisnil na nož. Trenje se ________. 

d) Mehanik je namazal lažja kolesa z oljem. Trenje se ___________. 

 

4. Pred pravilo trditvijo napiši črko P, pred napačno pa črko N. Napačno trditev popravi, da bo pravilna. 

a) ____ Padalec odpre padalo, da poveča trenje zraka in s tem zmanjša hitrost padanja. 

b) ____ Upor zraka na kolesarja se povečuje z naraščanjem njegove hitrosti. 

c) ____ Kolesarji vozijo v strnjeni skupini, da zmanjšajo upor zraka. 

d) ____ Teža dežne kaplje in upor zraka na njo sta v ravnovesju, zato dežne kaplje padajo navpično in   

           enakomerno (če ni vetra). 

e) ____ S spojlerjem nad kabino tovornjak zmanjšujemo upor zraka. 

f) ____ Večja postrv ima večjo težo, zato pri plavanju v reki čuti večji upor vode kot manjša postrv. 

g) ____ Avtomobili imajo hidrodinamično obliko, zato da se zmanjša zračni upor. 

h) ____ Alpski smučarji imajo oprijete drese, da je zračni upor čim manjši. 

i) ____ Sila upora zraka ima smer gibanja zraka. 

 

 

 

 



5. Načrtovalno določi rezultanto sil, če je sila F1, enaka 80 N. Merilo: 1 cm pomeni _________ N. 

Sile na sliki tudi ustrezno označi. 

               
     

 

 

 

 

 

a) R=______ N 

b) R=______ N 

 

6. Na gugalnici sedi Suzana tako, da sta vrvi enako obremenjeni. S kolikšno silo je napeta vsaka vrv, če je Suzana 

težka 630 N in je masa deske gugalnice enaka 1 kg? (320 N) 

 

7. Iz umeritvenega grada odčitaj v tabeli manjkajoče podatke. 

 
 

Sila [N] 1  6   

Raztezek [cm]  1  2 3,5 

a) Za koliko se bo podaljšala vzmet, če povečaš silo od 6,0 N na 6,4 N? (2mm) 

b) Neobremenjena vzmet je dolga 9 cm. Kolikšna bo celotna dolžina vzmeti pri sili 4 N? (11 cm) 

 

8. Merilo: 1 cm pomeni 35 N. Določi velikost sil F1 in F2. Nariši rezultanto obeh sil in izračunaj njeno vrednost. 

F1= __________ N 

F2=__________ N 

R= F1 + F2 = __________ N 

 

9. Na polici leži knjiga,  težka 5 N.  

 

a) Kateri sili delujeta na knjigo? 

b) Nariši ju v merilu: 1 cm je 5 N. 

c) Kolikšna je vsota sil na knjigo? 

d) Pogoj za ravnovesje knjige zapiši z enačbo. 

 

 

Na opazovano knjigo položiš enako težko knjigo. 
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e) Nariši sile na spodnjo knjigo. 

f) Kolikšna je sila police na spodnjo knjigo? 

g) Pogoj za ravnovesje spodnje knjige zapiši z enačbo. 

 

10. Žogo tiščiš z roko pod vodo, tako da miruje. 

Žoga je težka 3 N, voda pa jo tišči navzgor s silo 30 N. 

a) Kolikšna je vsota vseh sil na žogo? 

b) Kolikšna je sila roke na žogo? 

 

11. Na mizi stoji klada z maso 500 g. Določi rezultanto sil, ki delujejo na klado.  

Merilo: 1 cm pomeni 1 N. 

 

12. Klado iz prejšnje naloge začnemo vleči v levo s silo 6N tako, da se klada premo in enakomerno giblje. Nariši vse 

sile, ki zdaj delujejo na klado. 

Merilo: 1 cm pomeni 2 N. 

 

13. Jan in Peter vlečeta vagonček. Za premagovanje sile trenja je potrebna sila F =200 N. S kolikšno silo vleče Jan in s 

kolikšno Peter, če se vagonček giblje enakomerno? 

Merilo: 1 cm pomeni  50 N. 

 

                                                
 

 

14. Košaro z maso 10 kg dvigneš na štiri načine. Določi sile rok. 

 

 

 

                                                                                  
 

 

F r= ____________  FL =___________  FL = ___________  FL  =__________ 

    FD =___________  FD =___________  FD =___________ 

 

15. Na vrvicah visi krogla. Sila desne vrvice F1  je narisana v merilu 1 cm pomeni 20 N. 

a) Kolikšna je sila F1? 

F1=_________ 

b) Načrtovalno določi silo leve vrvice F2 in silo krogle na vozel. 

F2=_________,  Fk=________ 

 

 

 

Sila Petra 

Sila Jana 



16. Peter tehta 70 kg in stoji pred tablo. Dopolni razmišljanje Martine, ki ga opazuje.  

Peter je težak _______, zato deluje na tla s silo ______ N. Sila tal na Petra je________ N in je po zakonu o 

________________________________ nasprotno enaka sili _______________.  

Peter miruje, zato je _____________, ki nanj delujejo, nič. Sile, ki delujejo na Petra, so v __________________. 

 

17. Preberi spodnje trditve in v preglednico iz vsake trditve izpiši opazovano telo, silo, ki deluje; učinek sile in način 

delovanja. 

a) Mama gnete testo. 

b) Vaza se je razbila, ker je padla na tla. 

c) Žebljičku približamo magnet. 

d) Šivilja je razrezala blago. 

e) Slika je padla na tla. 

Primer Opazovano telo Sila Učinek sile Način delovanja 

     
     
     
     
     

 

18. Preberi trditve in med dvojicami prečrtaj neustrezno besedo. 

Teža je privlačna/odbojna sila Zemlje. Deluje na železna/vsa telesa na Zemlji. Njena smer je navpično 

navzgor/navzdol. Deluje ob dotiku/na daljavo. Merimo jo v newtonih/kilogramih. Telo z maso 1 kg/100 g pritiska 

na tla s silo 1 N. 

 

19. Dopolni preglednico. 

Masa  4 dag 5 g   75 dag 

Sila teže 2 N  56 N 120 kN  

 

20. Dopolni. 

Enota za merjenje sil je ______________. 1 N je __________ 100-gramske uteži. Naprava za merjenje sil se 

imenuje ____________ ali vzmetna tehtnica. Za jekleno vzmet velja Hookov zakon, ki pravi, da sta ____________ 

in ___________________  premosorazmerna.  

To pomeni, če se sila 2-krat, 3-krat, 4-krat poveča, se raztezek 2-krat, 3-krat, 4-krat ____________. 

 

 

21. Na 12 cm dolgo vzmet je Jurij obesil 200-gramsko utež. Dolžina obremenjene vzmeti je bila 13,4 cm. Ko je Jurij 

obesil 300-gramsko utež, je bila dolžina vzmeti 14,1 cm. Ali za vzmet velja Hookov zakon? Utemelji. 

 

22. Razporedi sile glede na prijemališče in jih ustrezno razvrsti v preglednico. 

Sila tal, teža, sila vrvice, sila svinčnika, sila zvezka, sila upora, magnetna sila 

Točkasto porazdeljene sile Ploskovno porazdeljene sile Prostorsko porazdeljene sile 

 
 
 
 
 

  

 



23. Določi merilo. 

a) F1=4 N 

 

 

 

b) F2=250 N 

 

 

 

 

24. Na mizi leži zvezek z maso 200 g. Določi vse sile, ki delujejo na zvezek, zapiši njihovo velikost in določi njihovo 

smer. Ali je zvezek v ravnovesju? Odgovor utemelji. 

 

25. Nariši manjkajoče sile tako, da bo telo v ravnovesju. 

Sile označi. 

 

 

 

26. Na polici leži knjiga s težo 3 N. 

a) Določi vse sile, ki delujejo na knjigo in jih v zvezek ali na list papirja nariši v merilu. 

b) Na knjigo položimo še eno knjigo s težo 2 N. 

Določi in nariši vse sile, ki delujejo na spodnjo knjigo. 

 

27. V spodnjih trditvah prečrtaj neustrezne besede, tako da bo izjava pravilna. 

Trenje je ploskovno/prostorsko porazdeljena sila, ki pospešuje/zavira gibanje. 

Trenje pri kolesu zmanjšamo/povečamo, če očistimo verigo in jo namažemo. 

Pri odpiranju kozarca si pomagamo s krpo, da zmanjšamo/povečamo trenje. 

 

28. V spodnjih povedih med dvojico izberi ustrezno besedo in dopolni trditev. 

a) Cestni delavci pozimi cesto posujejo s peskom in soljo, da _____________ (zmanjšajo/povečajo) trenje. 

b) V telovadnici se težko ustavimo, če imamo gladke podplate, ker je trenje _________ (majhno/veliko). 

c) Po gladkem papirju težko pišemo, ker je trenje _____________ (majhno/veliko). 

 

29. Peter enakomerno potiska omaro vzporedno s tlemi s silo 300 N. Kolikšna je sila trenja in kam je usmerjena? Ali 

je klada v ravnovesju? Zakaj? 

 

 

30. Zaboj z maso 40 kg vlečemo vzporedno s tlemi s silo 150 N. Kolikšna sila trenja deluje na zaboj, če se zaboj giblje 

enakomerno? V zvezek ali na list papirja si sliko nariši v merilu in poimenuj vse slike, ki delujejo na zaboj. 

 

 

31. V spodnjih trditvah izberi pravilen odgovor in ga vpiši na črto. 

a) Kolesar  ________________ (zmanjša, poveča) upor, če se pri kolesarjenju skloni  in tako zmanjša 

površino. 

b) V zraku je  _________________ (trenje, upor) manjši kot v vodi, ker ima zrak manjšo  _____________ 

(maso, gostoto) kot zrak. 

c) Pri isti hitrosti ima ___________________ (večji, manjši) upor čoln, ki ima bolj aerodinamično obliko. 

 

F1 

F2 



32. Krogla z maso 5 kg pada. Na kroglo deluje zračni upor 30 N. Nariši sile na kroglo. Ali so sile, ki delujejo na kroglo, 

v ravnovesju? Kako se giblje krogla? 

 

33. Klado z maso 300 g vlečemo enakomerno s silo 2,5 N. Sila vlečenja je vzporedna  s tlemi. Ali je klada v 

ravnovesju? Katere sile delujejo na klado? Nariši vse sile. 

 

34. Matej potiska mizo s silo 40 N, Gašper pa v isti smeri s silo 60 N. Izračunaj, kolikšna je rezultanta sil. 

 

35. Petra in Leja vlečeta vrv vsaka v svojo smer. Petra s silo 250 N, Leja pa v nasprotni smeri s silo 160 N. Ali se vrv 

premakne? Izračunaj, kolikšna je rezultanta sil na vrv. 

 

36. Žan potiska voziček s silo 60 N, Tia pa ga v isto smer vleče s silo 40 N. V zvezek ali na list papirja grafično in 

računsko določi rezultanto sil na voziček. 

 

37. Na telo delujeta dve sili F1=120 N in F2=80 N. Sili delujeta pod pravim kotom. V zvezek ali na list papirja grafično 

določi rezultanto sil F1 in F2. 

 

38. Zoran in Jernej z vrvjo vlečeta lesen zaboj. Kot med njunima vrvema je 65°. Zoran vleče s silo 250 N, Jernej pa s 

silo 200 N. S kolikšno silo in v kateri smeri bi moral vleči Jure, da bi nadomestil Zorana in Jerneja? Skico nariši v 

zvezek. 

 

39. Na telo delujeta dve sili: F1=50 N in F2=70 N. Izračunaj največjo in najmanjšo možno rezultanto. 

 

40. Žiga in Tim enakomerno vlečeta voziček. Kot med vrvicama je 60°. Sila trenja na voziček meri 300 N. Določi silo 

Žige in Tima. 

 

41. Ana vleče voziček s silo 150 N. S kolikšno silo naj namesto Ane vlečeta Tia in Žana, če vleče Tia pod kotom 50°, 

Žana pa pod kotom 75° glede na smer Anine sile? Kot med silo Žane in Tie je 125°. Nariši sliko! 

 


