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Q1 - Vpiši svoje ime in priimek.  

 

 

 Andrej Anžlovar 

 

 

Q2 - Izberi svoj oddelek.  

 

 
 

 

Q3 - Koliko časa si porabil/a za obravnavo teme Utrjevanje znanja (sile)?  

 

 
 

 

Q4 - Kako so ti šle naloge iz SDZ na straneh 126 do 128? Si se lotil/a tudi težjih nalog? (Nelektorirano) 

 

vse naloge sem rešila. 

naloge so mi šle še kar v redu. ne nisem se lotil težjih nalog 

dobro je šlo. naredila sem tudi nekaj težjih nalog. 

pri parih nalogah sem imela težave. 

naloge so mi šle še kar v redu. ne nisem se lotil težjih nalog. 

bdfgdfb 

pri več nalogah imam težave. 

dobro so šle, malo napak ki sem jih popravil. težjih nalog se pa nisem lotil 

nisem se lotila težjih nalog. 

naloge so mi šle v redu. lotila sem se srednje zahtevnih nalog, ne pa čisto najtežjih. 

da 

reševanje mi je šlo v redu. nisem se lotila čisto najtežjih nalog ampak tistih srednjih. 

skoraj vse naloge sem znala rešiti. 

naloge so mi šle kar dobro. lotila sem se tudi težjih nalog. 
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reševala sem težje naloge in jih uspešno rešila, razen pri 41. nalogi mi rezultat pride napačen. 

v redu . 

naloge so mi šle dobro, rešila sem vse od strani 126 do 128. 

d 

ne se imam vplanu 

naloge so mi šle dobro. lotila sem se tudi nekaj težjih nalog. 

naloge sem naredil tudi tiste malo težje. 

dobro. 

šle so mi dokaj uredu. ne 

pri nalogah nisem imela težav. pri vsakem poglavju sem reševala težje naloge. 

razumem prve naloge, še vedno ne razumem naloge 31,32,33,38,39,40 in 41. 

rešila sem vse naloge razen 40 in 41 

šle so uredu, za težje sem rabila malo pomoči. 

uredu. ne 

malo se mi je zatikalo, ampak sedaj razumem. 

dobro. ne 

dobro 

rešila sem vse noge na straneh 126-128. naloge so mi šle uredu. 

nekatere so bile prretežke in jih nisem rešila. 

ffd 

naloge so šle z manjšimi težavami. 

z manjšimi težavami z razumevanjem. 

nisem znala rešiti vseh nalog in sem pri nekaterih porabila tudi več kot pol ure časa, in mi še vedno niso jasne. 

sprva sem bil zmeden, nakoncu pa mi je uspelo rešiti naloge. 

šle so mi dobro. ne nisem se lotila težjih nalog. 

zadostno. dodatnih ne rešujem. 

pa tko kr uredu sam pc fora je k zdej k smo doma mi nuben nemore razložit snovi k je nerazumem ker noben doma ni 

lih fizik edin moj brt jo zna sam on pa živi ful dalč pa družino ma in use in nima časa..ne nism se lotu težjih nalog 

v redu. 

šle so mi dobro, da 

večinoma nisem imela težav. 

dobro. ja. 

reševala sem predvsem težje naloge. šle so mi kar v redu. 

vseh nalog nisem razumela. 

nisem znala rešiti 40. in 41. naloge, ostale sem rešila vse. 

lažje naloge so mi šle dobro, težje pa sem reševal s pomočjo. 

zelo vredu 

naloge so mi šle. da. 

večino nalog sem rešila pravilno, naredila sem tudi nekaj težjih. 

ponekod sem rešil težje naloge, ponekod pa lažje, odvisno od razumevanja snovi. 

lotila sem se tudi težjih nalogi, ampak ene ne znam. 

dobro, ja 

uredu, da 

vredu 

pomagati sem si moral z zapisanimi formulami 

naloge so mi še kar šle težjih pa se nisem lotil. 

naloge so mi šle, težjih nalog nisem rešil. 

ne ravno naj bolje a sem s časom jih razumel. 

naloge iz delavnega zvezka sem vse rešila kar je bilo potrebno. težjih nalog se nisem lotila. 

dobro je šlo. naredila sem tudi nekaj težjih. 

lotila sem se tudi težjih nalog. 

tko tko 

naloge so mi šle dobro, če sem zmogla sem rešila tudi težje naloge. 

 

 

 

 



 Utrjevanje znanja (elektrika) - preverjanje znanja 

 Stran 3 / 7 

Q5 - Zapiši osnovne enote za podane količine z imenom (in oznako):  

 

Električna 

napetost 

 V - Volt Električni 

tok 

 A - Amper Električno 

delo 

 J - Joule Električna 

moč 

 W - Watt 

 

 

Q6 - Kaj pravi Ohmov zakon?  

 

 Da je napetost na uporniku premo sorazmerna s tokom skozi upornik. 

 

 

Q7 - Kako izračunamo električni upor?  

 

 Tako, da delimo napetost na uporniku s tokom, ki teče skozi upornik. 

 

 

Q8 - Na sliki je graf el. toka v odvisnosti od el. napetosti za žarnico. 

 

  
 

 

Q8a - a) Kolikšen je el. tok pri napetosti 230 V?  

 

 250 mA 

 

 

Q8b - b) Pri kolikšni napetosti teče skozi žarnico tok 200 mA?  

 

 120 V 

 

 

Q8c - b) Kolikšen je el. upor žarnice pri napetosti 230 V?  

 

 920 Ohm 
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Q8d - Kaj se dogaja z uporom žarnice pri različnih napetostih?  

 

 Se ne spreminja.  

 Z večanjem napetosti se povečuje.  

 Z večanjem napetosti se zmanjšuje.  

 Ne moremo določiti iz grafa.  

 

n =72 

 
 

 

 

 

Q9 - Kako vežemo merilnike v el. krog?  

 

 vzporedno zaporedno 

Voltmeter   
Ampermeter   
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Q11 - Kako bodo svetile žarnice v vezju, če so vse enake? 

 

 
 Vse enako.  

 Žarnici 1 in 2 bolj kot 3 in 4.  

 Žarnici  1 in 2 manj kot 3 in 4.  

 Vse žarnice različno.  

 

Razlaga:  

Če si žarnici 3 in 4, ki sta vezani med sabo vzporedno, predstavljamo kot en upornik 34, lahko ugotovimo, da je upor 

tega upornika polovico manjši kot upor posamezne žarnice. Upor 34 pa je potem zaporedno vezan za žarnicama 1 in 

2. Pri zaporedni vezavi velja, da je večja napetost na večjem uporu – to pomeni, da bo napetostna žarnicah 1 in 2 

dvakrat večja kot napetost na uporniku 34 oziroma na žarnicah 3 in 4. Hkrati je še tok skozi žarnici 3 in 4 polovica 

toka skozi žarnici 1 in 2. To pomeni, da je moč na žarnicah 3 in 4 (P = U.I) le četrtina moči na žarnicah 1 in 2. 

 

n = 72 
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Q12 - Kako so ti bile všeč interaktivne naloge na UčimSe.com? (nelektorirano) 

 

ni mi všeč, ker ne pokažejo rešitve. 

bile so vredu. 

zanimive 

veliko se naučiš 

reševanje mi ni šlo. 

so zanimive saj moraš razmišljati med tem ko jih delaš. 

uredu. 

bile so mi zelo zanimive in poučne. 

nalge so bile zanimive in razumljive. 

bile so kar vredu. 

všeč so mi, so zelo zanimivi kvizi. všeč mi je naloga, ko si sestavil električni krog. 

ne lih najbolj 

niso mi bile všeč 

spletna stran mi noče delovati. registriral sem se vendar mi noče priznati gesla. ko sem probal to narediti večkrat me 

je blokiralo. namesto tega sem reševal težje naloge v delovnem zvezku. 

nimam dostopa do strani 

niso mi bile vsec 

v redu 

naloge so bile v redu. 

zelo so mi bile všeč. 

srednje. 

interaktivne naloge so mi bile všeč. 

lahko pridem v ucimse.com ampak nato kliknem 9.r fizika in mi ne odpre. napiše pa tudi da morem plačati. 

pozabljeno geslo 

naloge so bile poučne in dobre ze utrjevanje snovi 

glede na to, da pozabim na te naloge, so super. rešila sem vse v zvezi z elektriko. 

všeč mi je bilo, da so bili še videoposnetki za boljšo predstavo. 

nekatere so mi bile pretežke. 

vwv 

všeč mi je bilo, ker si se lahko učil na drugačen način...ne vem kako bi prilepila sliko, ker ne znam posneti zaslona. 

še kar v redu 

naloge so mi všeč, saj lahko z njimi povadim snov. 

vaje so mi bile zelo všeč. znanje sem utrdil. 

niso bile zelo zanimive, ampak se mi zdijo koristne za utrditev znanja. 

zelo zanimive in poučne. 

bile so zanimive 

- 

nisem reševal še ko bom vam slikam in pošlem na mail 

7 

naloge se mi zdijo še kar zabavne. na sliki, ki jo bom prilepila spodaj se dobro ne vidi mojega vzdevka: chimmy. 

ja . 

zelo so mi všeč. 

nalog nisem reševala. 

nekatere so bile zabavne, najbolj mi je pa bilo všeč to da sem vam poslala darilce:) 

naloge so mi všeč. 

vredu 

bilo je zanimivo. 

zelo poučne 

nisem prišel do njih, ker zavrne prijavo na stran (sploh noče odpreti spletne strani). 

bile so mi zanimive. 

bile so mi zelo všeč. 

kar 

všeč so mi bile. 

šele danes sem uspela odpreti igro in igrala približno eno uro. naloge so zabavne in se iz njih lahko veliko naučim. 

nekatere so bile kar težke ampak sem rešil večino nalog. 
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bile so poučne 

všeč so mi, ker se zabavam zraven reševanja. 

zelo. 

naloge so zanimive. 

 

 

Q13 - Koliko kovancev si prislužil na UčimSe.com?  
 

 563 kovancev 

 

 

Q14 - Pripni datoteko s sliko iz reševanja nalog na UčimSe.com. Po možnosti naj se vidi tvoj kapitanski vzdevek 

(uporabniško ime) in število prisluženih kovancev. 

 

  
 

 

 

 

 


