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NALOGE

''TEZKA'' VPRASANJA

Vprašanja, ki jih boste prebira li na teh straneh, niso prav mc
težka, nud ijo pa obilo zabave ob premišljevanju, manj pa ob branju
odgovorov. Včasih nas spodbudijo, da si obnovimo znanje, ki smo ga
pozabili (ali pa nikoli . imeli prav trdnega).

1. V idealno izolirani sobi je le hladilnik z odprtimi vrati . Hladilnik
vklopimo ter merimo temperaturo v sob i. Ali temperatura pada, raste
ali pa se ne spreminja?

2. V vlaku sedi otrok v zaprtem vagonu . V roki ima vrvico , na koncu
vrvice pa je balon, napolnjen s helijem. Vlak, ki je prej vozil po rav
ni p rogi, zapelje v krožni ovinek v levo. Na katero st ran se nagne
balon?

3. Ali veste, kako so se tehtali vesoljci v kapsuli! ki je krožila okrog
Zemlje? Pomnite, da je v kapsuli stanje breztežnosti. Al i ima tehta
nje v takem primeru sploh kakšen smisel?

4 . V kozarcu je voda in 1 cm 3 ledu , ki prosto plava na površini. Vode
je ravno toliko, da sega do roba kozarca. Koliko vode steče iz ko
zarca' ko se led v topli sobi stali?

5. Enako težka fanta na kotalkah preizkušata, kdo je močnejši . Postavi
ta se drug proti drugemu, zaznamujeta na tleh začetni položaj in se
nato močno odrineta drug od drugega . Močnejši je tisti, ki se zape
lje dlje od označene črte . Ali je tak način merjenja premoči zanes
ljiv?

6. Ko odpremo pivo ali kislo vodo, se iz steklenice pokadi. Zakaj ? .

7. Iz prazne steklenice z usti posesamo nekaj zraka in steklenico s
prstom zamašimo. Čez nekaj časa prst na hitro odmaknemo, tako da
zrak vdre v steklenico in se tlak v njej izenači z zunanjim. Takoj na
to steklenico obrnemo in ustje potopimo v vodo. (Poskusite to na
praviti sami.) Ali steklenica potegne vodo vase, ali gredo iz steklenice
mehurčki zraka , ali pa se ne zgodi nič?
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